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Kampen mod
borgermusikken





Dick Higgins opfører »drip music« af George Brecht ved FLUXUS-kon-
certen i Nikolaj kirke i 1962.





Otto Olsen

Københavns sidste boheme – hans liv og død

Fein – Jeg var jo ikke frihedskæmper. Det var jo kun noget for
burgøjserne. Hold op mand, for os gjaldt det bare om at kom-
me væk, når der var ballade. Vi tog bare chancen, forstår du,
og vi hævede understøttelse. For kunstnere kunne de ikke an-
vise andet arbejde hos tyskerne. Fein – Så vi hævede
understøttelse, forstår du, både Carl Henning (Pedersen) og
Egill (Jacobsen) og jeg. Vi havde jo ingen penge, så vi havde
ikke råd til og ligge og slås, og jeg ved godt, at jeg ikke er
nogen helt. Jeg er maler. Men jeg er den bløde mellemvare,
forstår du, og derfor er de heller ikke bange for mig, forstår du
nok. Jeg kan få lov til at male i fred, og jeg havde slet ikke
tænkt mig, at jeg skulle blive maler, for det var overhovedet
ikke derfor, jeg begyndte. Jeg er i virkeligheden blevet kunst-
ner ved en fejltagelse. Jeg havde jo ingen penge, forstår du, så
det hele begyndte med, at Finn Andersen og Ludvig Jakobsen
og jeg fandt ud af, at vi ville til at male fiduser. Men jeg var
bare ikke dygtig nok. De andre kunne saft suseme! Men jeg
var ikke dygtig nok, hold op mand. Derfor blev jeg kunstner,
som det hedder, og først var jeg jo social maler, men i dag
stemmer jeg konservativt. Du kan godt se på de sociale realis-
ter, at det sociale, det er ikke noget for kunsten. Det er noget
lort. Vi er sociale på den måde, at vi er fattige. Så har jeg gået
på seminariet, forstår du, fein, fein, men det kunne jeg ikke
holde ud, for de var saft suseme så dumme dér, så det kunne
jeg ikke holde ud. Min far var ellers meget glad for det. For det
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var jo et trin op ad den sociale rangstige, forstår du. Min far
var lokomotivfører, og vi boede på Vesterbro, men jeg havde
en tante, som var luder. Hende elskede jeg, for hun gav altid
sådanne store penge, når hun kom på besøg. Men de andre i
familien kunne ikke li’ hende. Hun var ikke fin nok. Far var
pensioneret. Han var kommet til skade, forstår du, og han ku’
ta’ no’en ordentlige no’en. Når han kom væltende ned ad ga-
den, så gik jeg over på det modsatte fortov, så ingen skulle tro,
jeg kendte ham. Det var et farligt tabernakel, men jeg ville ger-
ne have været ved banerne også. Det er mit miljø, forstår du.
Fein. Men nu har jeg aldrig været uden for strassen. Jeg har
nok i »Sorgenfri«, hvor jeg går ned og snakker med stamgæ-
sterne hver dag, og så kvarteret her i den indre by. Det er min
verden. Jeg har kun een gang været i Jylland. Det var sammen
med min mor. Det er mange år siden. Føj for satan, tænkte jeg.
Lad mig komme hjem igen. Det er som at komme til de under-
udviklede lande. Det er noget sludder, det der siges om provin-
sen. De er bare misundelige, for de kan ikke følge med.

Otto boede i en lille lejlighed i Kompagnistræde. Der var
ingen entré, man gik lige ind i den lille stue, hvor han sad om
formiddagen med sin avis, en kop kaffe og en tallerkenfuld
sukkermadder, som han aldrig rørte. Han beholdt altid sin
alpehue på, ligesom for at demonstrere, at han hele tiden var
på vej ud ad døren, og Gudrun, hans kone, som forlod hjem-
met hver morgen tidligt for at gøre rent hos andre, hun be-
tragtede altid andre menneskers opdukken derhjemme med
nogen skepsis, fordi den kunne betyde, at Otto gik ned på
»Sorgenfri« og blev væk i et par dage. Jeg tror aldrig, han rør-
te spiritus derhjemme, og han havde et meget realistisk for-
hold til sin kone.

Jeg hader Gudrun, forstår du. Fein. Man kan ikke holde ud
at være gift med én, man elsker. Jeg kan ikke fordrage hende,
men hun har altid haft en dejlig kusse, og hun har ikke været
nærig med at bruge den. Ja, nu kan det være lige meget. Det
eneste hul, jeg bruger nu, det er alkohol. Fein, Fein. Men man
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skal aldrig gifte sig med én, man elsker, for så ødelægger det
hjemmet totalt. Men Gudrun, hun er en dejlig pige, og hun gør
et helvedes vrøvl, når jeg kommer hjem. Hold op mand. Du
ved, hun har ikke forstand på en skid, og hvis hun havde det,
så var det bare om at komme væk. Hun ved heller ikke, at når
jeg går på »Sorgenfri«, så går jeg på arbejde. For der møder
jeg mange af mine kunder. Fein. Det er mit erhverv, forstår du,
og hun er så helvedes småborgerlig, så det forstår hun ikke, og
derfor er hun til at holde ud. Ægteskab, det er ikke en fornø-
jelse. Det er noget, man skal holde ud, og det kan man ikke,
hvis man gifter sig med en pige, man elsker. Jeg kunne ellers
have fået alle dem, jeg pegede på. For jeg var en flot fyr i
strassen. Men man får ikke andet end et allerhelvedes vrøvl.
Så bliver det ikke andet end erotik, og jeg vil hellere have en
pige, som man bare kan bruge løs af, selv om hun ser ud ad
helvede til, og det siger jeg også til hende. Fein. Nej, i gamle
dage, da var jeg shejk, forstår du, og jeg var fordanser på Phø-
nix, hold op mand. Så når stodderne sad der med deres piger
og gav ud på dem, så bød jeg pigerne op, for de kedede sig jo,
når de var ude med deres tyre. Og de andre skulle betale 10
øre for at danse, men jeg var jo ansat i etablissementet, så jeg
fik gratis drinks, og sommetider sørgede pigerne jo for, at de-
res stoddere kom til at betale noget til mig osse, hold op mand.
Du kan fanden edme ellers tro, jeg var varm dengang, og det
kan man nu ikke holde ud i det lange løb. Jeg boede sammen
med en luder, og da jeg en dag kom hjem til hende, så havde
hun taget gas, og så var det slut. Jeg var gået fra hende. Man
kan ikke holde ud at komme sammen med en pige, man elsker.
Det havde jeg ikke råd til. Det er noget for burgøjserne, forstår
du. Fein. Du kan ellers tro hun var skrap til det. Sommetider
måtte jeg ned på gaden og gå brandvagt, når hun havde stod-
dere på besøg. Det var en kold omgang, men vi elskede hinan-
den. Engang havde hun fået en stodder op, der var så fuld, så
han ikke kunne se ud af øjnene, hold op mand, og han spurgte
hende bare, om han måtte få lov til at sove i en time for 10
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kroner. Men lisåsnart han var faldet i søvn, skruede hun bare
klokken en time frem og vækkede ham, og han var jo så træt,
så han gav hende ti kroner til og bad om en time til for at sove
branderten ud i fred. Så skruede hun uret frem igen, og sådan
blev det ved hvert øjeblik, indtil klokken var fem. Død og
pine, sagde han så, nu må jeg på arbejde, og så strøg han ud
ad døren og ned på gaden. Og så var klokken ikke mere end
halvtolv. Du kan tro, hun var skrap. Du kan tro, vi ku’ feste
dengang, men der blev vi jo kørt op. I dag kender betjentene
mig, og da jeg sidste gang var faldet i, forstår du, så kørte de
mig hjem til Kompagnistræde. De ved jo godt, hvem jeg er i
dag. De kender mig, forstår du. Jeg er jo nu kunstmaleren, og
de sætter mig ikke mere i detentionen. Fein. Fein.

Otto elskede København, og sommetider kunne man i for-
middagstimerne se hans lille, spinkle krop på de hjulede ben
passere i formiddagssolen forbi de smukke huse i Nybrogade.
Han var iført sin lange sorte figurfrakke og sin alpehue, og
man kunne se ham komme trækkende med en barnevogn, når
han gik tur med sit lille barnebarn, som han passede om for-
middagen. På søndagmorgener kunne man også se ham som
guide i spidsen for en flok turister på gadevandring igennem
det gamle København. Han var en meget kyndig lokalhisto-
riker og kendte næsten ethvert hus og dets historie. Han dan-
nede som en Kolingenfigur en kontrast til turisterne. Sin viden
omsatte han i de bybilleder, han malede, hvor hans mest al-
mindelige motiv var en stribe huse fra enten Nyhavn, Grå-
brødretorv eller Nybrogade. Men det var ikke altid husene
passede med de huse, der lå de pågældende steder. Dem flyt-
tede han rundt på, som det passede ham og sommetider an-
bragte han et par Nyhavnshuse midt i Nybrogade. Husene var
elskede byggeklodser, og han kendte dem allesammen udenad.
Foruden som guide og som maler ernærede han sig i de sidste
år som tegnelærer på krokiskolen i Nyhavn, og han havde et
meget specielt forhold til dette undervisningsarbejde.

Alle kan lære at male, forstår du. Enten skal de male med
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komplementærfarver, og det er det sværeste, eller også skal de
bare brække alle deres farver med sort ligesom jeg gør. Og det
var rigtigt. Alle Ottos billeder havde en farveskala, som om
han havde blandet røg fra et lokomotiv ind i farverne. Sit ar-
bejde som tegnelærer røgtede han meget omhyggeligt. Sit job
betragtede han udelukkende som arbejdet med at fyre lokalet
op, så modellerne ikke frøs. Det at tegne dem, måtte eleverne
selv om. Selv var han en mester til at tegne svulmende, vulgære
kvindekroppe. Hans motiver var – foruden husrækker – loko-
motiver og kvindebagdele. Han talte om sine pigebilleder med
stor professionalisme.

Forstår du, først troede jeg, at det var noget særligt med en
topkusse. Det er meget svært at finde en pige, som ikke har
det. Og dem, der ikke har det, ved slet ikke, at de har noget
særligt, forstår du. De tror måske bare, at de er vanskabte.

Han var rigtig kunstner. Jeg havde mødt ham en dag oppe
på den Frie ved returneringen af de kasserede billeder. Mange
kontormænd ankom i deres vogne og dukkede sig, når de
skulle ind og hente deres kasserede billeder, men man kunne
altid kende den professionelle kunstner på, at det egentlig ikke
berørte ham at blive kasseret, og at han hentede sine arbejder
med en selvfølgelighed, som om det var ganske ligegyldigt for
hans arbejde. Jeg så Otto komme svingende ud ad kælderdø-
ren til den Frie, slæbende på et stort billede. Billedet var en nø-
gen pige, der lå halshugget på et gulv. Hovedet lå mindst en
meter fra kroppen, og han havde da ikke drømt om, at de
skulle antage det. Men han ville gerne give dem det i hovedet.
På en mærkelig måde evnede han at placere sig med de nye
ideer inden for kunsten, og der var ikke en fernisering med
avantgardekunst, uden Otto sad i et hjørne og drak en bajer
og fulgte med i, hvad der skete, og selv om han var i slutnin-
gen af halvtredserne, var han altid den sidste, der gik hjem.
Næsten overmandet af naturlig træthed kæmpede han imod,
indtil han faldt i søvn, men han blev siddende på sin plads, og
indimellem vågnede han op, sommetider først, når cigaretten
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var brændt ned til fingrene, og man hørte bare langt inde fra
ham som i søvne et Fein, Fein, hvormed han demonstrerede
sin stadige deltagelse. Ingen skulle tro, han var træt. Og ingen-
ting måtte gå forbi ham. Han var med, da Køpcke engang
spurgte ham, om han måtte lave nogle collager med hans bil-
leder. Han stillede straks sine billeder til disposition. Køpcke
anbragte en havesaks imellem kvindekroppen og det afhugge-
de hoved, og en af Ottos store bagdele forsynede Køpcke med
underbukser, der var gamle og gule, og ved siden af anbragte
han en toiletrulle og på den anden side en træk- og slipsnor.
Otto kom derved med sine arbejder også til at lade dem indgå
i de nye ideers betragtninger over naturalismen, og hans bille-
der blev derved integrerede i den helt nye kunst, og dette for-
stod han, ikke uden en vis stolthed, selv om billederne i deres
oprindelige form nu ikke mere var det samme. Da jeg skulle
lave en udstilling med ham, var han også enig med mig om, at
alle billederne blev sat sammen og solgt i metermål. Selv om
han betragtede sine billeder som bløde mellemvarer, vidste
han godt, at han på denne måde gav dem en helt anden og
eksklusiv funktion i pagt med de nye ideer i kunsten, som han
både var interesseret i og kritisk over for. Disse collager kan
om nogle år blive nogle af de mest værdifulde billeder i den
økonomiske spekulation i malerkunsten fra disse år.

Ved Fluxus-koncerterne var han med, og med de mange
udenlandske kunstnere førte han lange samtaler på en blan-
ding af 4 forskellige sprog, hvor det mest anvendte var hans
uforlignelige, københavnske jargon, der morede alle gæster.

Der var vi i toppen, sagde han. Der var vi lige i centrum af
kunsthistorien, hold op mand. Det vil blive en tid, der kom-
mer til at stå i dansk kunst. I de dage drejede alting sig om
Kunstbiblioteket, og det vil blive stående. Du kan være glad
for, at du har haft det i din kirke. Dit kunstbibliotek er alle
tiders idé, selv om jeg synes, at du er en slyngel og en svindler,
og vi kan ikke li’ dig, ved du godt. Du talte engang om, at du
ville lave en forening af Kunstbibliotekets venner, fein. Du
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skulle i stedet for lave en med Kunstbibliotekets fjender. Så
ville du få mange flere medlemmer. Men det er alt for stærke
kræfter, der er i gang for at slagte dig. Der kan jeg slet ikke
være med. Der er jeg kun en lille mand. Og det er frygtelige
ting, der er i vente. Hold op mand, hvor bliver det et kæmpe-
slagsmål. Men jeg vil ikke sige noget til dig. For du må ikke
glemme, jeg hører til blandt kunstnerne, og skal vi have dig
slået ihjel, så holder jeg med dem, for jeg er ingen landsforræ-
der, forstår du nok. Jeg kæmper med mine egne i strassen.
Men jeg synes, at det er alle tiders idé, og du har i dag Skan-
dinaviens største kunstforetagende, og det kan de selvfølgelig
ikke li’. Du kan tro, det bliver et kæmpeslagsmål. Jeg er glad
for, at det ikke er mig, der skal slås med alle dem, der vil dig til
livs.

Alligevel kunne der komme så urimelige beskyldninger op,
så Otto gik hjem til sig selv og tog en skriveblok frem, satte et
par briller på næsen og svarede sine kolleger, harmdirrende i
nogle indlæg, som var sprogligt formfuldendte og indholds-
mæssigt klare, så man ikke et øjeblik mærkede den ærke-kø-
benhavnske boheme. Han havde virkelig manerer, når det
gjaldt. Du må ikke glemme, Knud, jeg har jo gået på semina-
riet, sagde han, så lidt har jeg da lært.

En omtumlet afslutning er der på skildringen af denne virke-
lige kunstner, en af dem jeg mødte gennem arbejdet i Kunst-
biblioteket. Men det måtte komme på den måde.

Otto lå en tidlig morgen hjemme i sin seng i Kompagni-
stræde, og hans kone havde været ude og gøre rent. Så ringede
det på døren, og de første kondolanter ankom for at kondo-
lere Gudrun. I Berlingske Tidende havde der været en meget
smuk nekrolog over Otto med billede og Gudrun læste ne-
krologen over sin mand, medens den unge kunstner talte med
dæmpet stemme. Otto begyndte at røre på sig inde i sengen.
Efterhånden gik det op for ham, hvad det drejede sig om, og
døren blev åbnet ind til ham. Det var en meget fin nekrolog,
og Otto læste den igennem 2 gange, før han vågnede op til
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dåd. Der måtte være noget galt, så Otto stod op, iførte sig sin
sorte figurfrakke og alpehue og begav sig på vej med avisen
under armen.

Nede på »Sorgenfri« sad alle stamgæsterne her på formid-
dagen og talte dæmpet sammen om Otto med et eksemplar af
Berlingske Tidende liggende foran sig på bordet, medens Otto
passerede kældervinduerne til cafeen på sine hjulede ben og i
en målbevidst gang.

Der blev bestilt en omgang på »Sorgenfri«, da man så det
syn, men Otto var langt væk. På redaktionen på Berlingske
Tidende blev der naturligvis opstandelse. Det var jo en meget
beklagelig fejl! Det var en gammel maler, der også hed Otto
Olsen, som var 73 år, og som boede på Carolinevej i Hellerup,
som var død, og ikke vores Otto. Der blev straks sendt bud til
købmanden og bladet overrakte ham en fin flaske whisky i en
gaveæske. Med den kom han ind i Nikolaj og fortalte mig hi-
storien. Det ville være naturligt, at vi straks havde slået halsen
af whiskyflasken og var gået i gang med at fejre det, men der
var et eller andet, der bremsede os, og Otto fortalte ikke histo-
rien med den sædvanlige begejstring, hvormed man fortæller
om, at man er genopstået fra de døde.

Han skulle videre ud og fortælle verden, at han levede, og
han begav sig op på Charlottenborg, hvor han netop havde
været med til at censurere. Efter at han sidste efterår havde
haft en gennembrudsudstilling, var han nu kommet så højt på
strå, at han var blevet medlem af censurkomiteen på Char-
lottenborg i en alder af 62 år. Jeg så ikke Otto mere den dag og
på et eller andet tidspunkt var flasken vel også blevet åbnet og
tømt på Ottos velbefindende. Jo, Otto var genopstået.

Men det skulle ikke hjælpe, for 4 uger efter var Otto død.
Det var en chokerende meddelelse for alle os, som kendte

ham, og som havde lært at betragte ham som en næsten nød-
vendig bestanddel af byen. Jeg havde netop planlagt, at Otto
skulle være speaker på en son-et-lumière udsendelse, jeg ville
lave i anledning af 800-året for København, og hvor jeg ville

22



lade højttalere fortælle kirkens historie ud over Nikolaj Plads
i hans flade, københavnske, revolutionære dialekt, men nu var
stemmen forstummet.

Næste dag kunne man i Berlingske Aftenavis læse, at ma-
leren Otto Olsen fra Carolinevej i Hellerup var død i en alder
af 73 år.



Privat om den, der skriver om de andre

Jeg vil fortsætte denne bog, hvori jeg kommer til at skildre
nogle af tidens kunstnere med et afsnit om mig selv. Ikke af
ubeskedenhed, men det er altid rart at kende den persons hi-
storie, der skildrer de andres. Når en kunstner har fortalt mig,
at der er blevet skrevet pænt om ham, har jeg altid spurgt:
Hvem har skrevet pænt om dig? Og svaret kan i mine øjne be-
tyde, at det må være rædselsfuldt at blive skrevet pænt om af
den person. Jeg håber, at de myndigheder, som jeg senere skal
omtale, vil tænke på samme måde, for det vil lette tilegnelsen
af stoffet for dem, hvis de da læser bøger.

Når jeg til gengæld – eller oven i købet, om man vil – gør
skildringen af mine egne forhold uforholdsmæssig bred, er det
ikke en kunstnerisk prioritering, men blot et forsøg på at skil-
dre mine egne forudsætninger og mit engagement i tiden og
dens engagement i mig. Samtidig danner en sådan skildring
nemlig det miljø i hvilket jeg har truffet de kunstnere, jeg om-
taler, samtidig med at man vil forstå, at jeg ikke har mødt de
officielle kunstpampere, som altså kan være lige så gode, men
som jeg altså bare ikke har mødt. Hvis der var lige så få af
dem, som jeg har mødt, så var de intet problem.

Men tilbage til begyndelsen, da det hele startede for mig, og
jeg var kommet til København efter at have siddet i Aalborg
og kopieret Rembrandt og Agnes Slott-Møller. For nordjyder
er det vanskeligt at se en forskel på disse to og på ens eget ta-
lent. Men efter studentereksamen, eller studenterhuen, som
mine forældre kaldte den, var jeg kommet til København.

I foråret 1948 lejede jeg et værelse i den lille studenterby
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»Ballonparken« på Københavns Fælled. Den består af en del
røde træbarakker, som hørte til de tyske efterladenskaber i
1945. Barakkerne står opmarcheret langs en gade. Barakkerne
for enden af gaden går under navnet »Sibirien«. Ballonparken
ligner en lille russisk landsby fra zartiden og er et samfund for
sig selv.

Vi boede fire i vor barak med hver sit værelse og med en lille
forgang. En af studenterne holdt hund, men da han sjældent
var hjemme, havde han med vor billigelse savet små huller i
panelet mellem værelserne, så hunden altid kunne finde et
sted, hvor der var selskab.

Min nabo var en ung digter. Han drømte en nat, at han så et
vers stå knivskarpt for sig. Han vækkedes ved drømmen, men
havde glemt verset. Ærgerlig lagde han papir og blyant ved
siden af sig og sov ind igen. Verset stod der atter. Han vågnede
og kradsede næsten i søvne nogle linjer ned på papiret. Næste
morgen havde han glemt alt om det, der var sket. – På hans
bord lå papiret, hvorpå der stod:

Kong Kristian stod ved højen mast.
Hans værge hamrede så fast,
at Gotens hjælm og hjerne brast.

Allerede en af de første aftener gjorde digteren og jeg en fore-
løbig status ved at ødelægge min hidtidige produktion af kun-
stværker. Da han var den litterære tog han sig af lærrederne og
flåede dem med en bordkniv. Jeg arbejdede bedst med en ham-
mer og flækkede hovederne på de skulpturer, jeg havde lavet
som ungt menneske i Aalborg.

Nej, det skulle ikke være som skabende kunstner, jeg ville
arbejde. Det interesserede mig mere, hvad man overhovedet
skulle bruge kunsten til. Man kunne ikke vente af det moderne
menneske, at det skulle besøge museerne medmindre det lige
netop studerede kunsthistorie. Når digteren og jeg tilfældigt
dumpede ind på en kunstudstilling, kunne vi altid blive mere
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optaget af den pige, der passerede det billede, vi stod og be-
tragtede. Vi gav fanden i billedkunsten. Hun var meget vigti-
gere end billederne, denne pige. Kunstværkerne virkede her-
overfor kun på os som surrogater, som referater af teater-
stykker, hvor selve stykket passerede i samme øjeblik. Sam-
tidig var vi klar over, at denne indstilling ikke betød en ned-
vurdering af kunsten. Der manglede bare noget i kunsten.
Billederne var som en slags adjektiviske udvidelser af livet, der
forekom os at være et kæmpestort alt krævende og alt opslu-
gende substantiv.



Byens Billede

Billedstormen mod salonerne

Ganske langsomt fødtes på denne tid en af de ideer, som skulle
forme min fremtid og dens kamp mod borgermusikken, for
borgermusikken var på den tid ikke blot et filisteri, men et fili-
steri med kunstinteresse, ja, sommetider kunstnerne selv.

Jeg ville slæbe kunstnernes billeder ud af udstillingssalene
og udstille dem midt på gaden i et stort staffeli. Så havde spor-
vejstrafikanterne, taxachaufførerne og aldersrentenyderne
også noget at se på.

Det er H. C. Andersen, sagde den gamle syge professor Elof
Risebye, da jeg besøgte ham og fortalte om ideen.

Det kan blive begyndelsen til at nedbryde den forkerte høj-
tidelighed i kulturlivet, sagde den fine gamle maler Povl Schrø-
der, der selv havde et stort oliebillede af Bonnard hængende i
4 tegnestifter i sin taglejlighed. Kunsten er for ethvert menne-
ske.

For at skaffe de nødvendige penge til opstillingen af det før-
ste »Byens Billede«, som jeg kaldte min idé, indgik det i planen
at spørge en af byens millionærer, og jeg gik derfor til bukse-
Troelstrup på Jarmers Plads. Jeg kendte overhovedet intet til
ham, havde bare hørt, at han havde startet sin forretning ved
at hænge en hel facade i København fuld af bukser. Ham
måtte der være nogle ideer i.

Jeg fik foretræde hos den gamle Troelstrup, og da jeg havde
udviklet mine planer for ham og fortalt, at jeg skulle bruge
næsten 2.000 kr., spurgte han, hvad min far var. Jeg fortalte,
at han var præst, og ved den bemærkning lyste den aldrende
forretningsmand op. »Præst, jamen så er han jo hellig. Så må
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han kunne kautionere i banken!« Så jeg kom ikke længere
med ham, men måtte selv spare pengene op.

Med tilstrækkelig mange anbefalinger fra kunstnerne fore-
lagde jeg sagen om at opstille et stort staffeli midt på gaden til
udstilling af »Byens Billede« for administrationen af vore ga-
der og veje. Mishandling af kunst eller slet ikke kunst over-
hovedet, det talte ikke her. Det regnede ind med afslag fra po-
liti, stadsingeniør og stadsarkitekt. Jeg tillod mig at bemærke,
at de alvorligt arbejdende danske kunstnere repræsenterede et
erhverv, et håndværk med en tusindårig tradition i vor kultur,
og stod i den ejendommelige situation at producere uden et
tidssvarende marked. Pølsevognene, som man nok kunne til-
dele stadepladser, repræsenterede dog et erhverv med kanaler
nok for afsætningen. Det blev påstået, at der jo var et praktisk
og naturligt behov for pølsevogne blandt Københavns borge-
re. Jeg replicerede i en lang skrivelse, at var der et større behov
for pølser end for kunst blandt Københavns borgere, måtte
behovet for kunst vel kunne sidestilles med behovet for due-
foder, der dog havde opnået adskillige stadepladser. Og med
en personlig allieret i borgmester Johannes Hansen gik sagen
igennem myndighederne. Krigen om staffeliet havde dog den
krigsskade til følge, at man måtte amputere tanken om at få
det op på Rådhuspladsen – foreløbig. Morsomt nok blev det
første staffeli placeret lige op ad en pølsevogn.

Da jeg havde fået opstillet mit første staffeli, og da jeg havde
hængt det første billede ud i skabet, et billede af Christine
Swane, og havde været interviewet om ideen i de store køben-
havnske dagblade og i radioens aktuelt, sad jeg tilbage på mit
værelse. Om eftermiddagen havde jeg åbnet 3 flasker rødvin
for at kunne hilse på alle dem, som ville indfinde sig i aftenens
løb for at lykønske mig. Gaden var jo ikke det rette sted for en
fornem fernisering. Men det blev næsten midnat, og der kom
ikke en sjæl.

Først da begyndte jeg at lykønske mig selv, skænkede op i
tandglas og holdt tale for at markere den festlige lejlighed. Jeg
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henvendte min tale til kunstnerne, talte for ideens sociale mål
med en sådan veltalenhed, så værelsets sparsomme inventar
blev grebet af forundring. Et glas hoppede af begejstring, mens
lænestolen kedede sig, da jeg sprang op og talte til den lukkede
dør. Ved vinduet lod jeg mig hylde af den kølige natteluft og en
hankat på et stakit. Jeg bukkede for mit publikum, men sav-
nede ikke hurraråbene. I tavsheden lå anerkendelsen og for-
ventningen. Min store idé! Hver by i verden fik sit staffeli, bil-
lederne vandrede som mellemfolkelige frimærker, der talte et
internationalt sprog på staffeli efter staffeli. Kunstneren i Ber-
gen skulle udstille i Byens Billede dér, men hans billede skulle
sendes videre og ende i Rom eller endog i Afrika eller i Indien.

En forelæsning jeg havde overværet af professor Alf Ross
gik ud på, at den eneste mellemfolkelige realitet var verdens-
postunionen, for den var i alles interesse. Jeg syntes, at nu var
tiden inde til at udvide denne verdensunion til også at omfatte
malerkunsten. Den kunne poste meddelelser fra land til land
med de rigtigste ambassadører man kunne sende, kunstnerne.

Dette skete i 1951, og planens eneste realitet på den tid var
et beskedent staffeli for enden af Bredgade i København. Ikke
et af dem en maler kan købe for en rimelig penge, men et jern-
stativ, der var blevet nedgravet i gadebefæstningen lige ud til
trafikken og forsynet med en teaktrækasse på det sted, hvor
ellers lærredet er anbragt på et staffeli. Foran kassen var der
solidt spejlglas og indeni hang det nye billede malet af Chri-
stine Swane i skære og fine farver over en let komposition. Det
var en kontrast til gadens reklamer, og mange mennesker stand-
sede op.

Det havde været afgørende at se, hvordan et billede ville
tage sig ud, når det blev hængt direkte til dagslyset og stillet
ind i omgivelser af grønne træer, gader, trafik, en pølsevogn,
en telefonkiosk og et offentligt pissoir.

Arkitekten Esben Klint havde malet en rød knap på staffe-
liet for at fange øjnene og på denne måde hjælpe Christine
Swanes lille lysegrønne opstilling. Det viste sig dog snart, at
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arrangementet på en eller anden måde havde charme i sig selv.
Måske var det staffeliformen, der var snedigt udtænkt, men
nonchalant, måske var det den blotte tilstedeværelse af et
stykke »god tid« – vel malerkunstens fornemste klædedragt –
midt i den fortravlede trafik, måske var det det uimodståelige
solskin i de lysegrønne farver, der charmerede. Folk stoppede
i hvert fald op. Husmødre på indkøb gjorde holdt foran bil-
ledet, en mor pegede for sin lille søn, marinesoldater, hånd-
værkssvende, folk af alle slags. Flere begyndte at diskutere bil-
ledet og kom med korte jævne bemærkninger om det. Ingen,
der talte om det, undlod at tildele det et eller andet trin i hans
private rangforordning af kunst. Det første sammenstød med
æsteterne kom også. De kritiserede den røde knap på toppen
af staffeliet. Den konkurrerede med billedet, sagde de.

Det viste sig imidlertid at Christine Swanes billede virkelig
klarede konkurrencen. En optælling på statistisk basis gav til
resultat, at ca. 40.000 mennesker i en 14 dages periode stop-
pede op foran billedet i kortere eller længere tid.

Det var på den tid en lille menneskealder siden, at Christine
Swane, efter hvad hun fortalte mig, havde udstillet i Tivoli, og
gæsterne i haven havde bombarderet de udstillede billeder i
forargelse over den moderne kunst.



Mere privat om den,
der skriver om de andre

Mig selv gik det derimod ikke særlig godt. En tid arbejdede jeg
med socialt arbejde på Kofoeds Skole. Skolen er for unge
mænd, der var kommet fra provinsen og var ved at gå i hun-
dene i København. Her ville man forsøge at genopbygge deres
selvrespekt.

Der blev uddelt points efter hvilke discipliner eleverne gen-
nemgik. Hvis en pudsede sko fik han 30 points. Hvis han va-
skede fødder fik han 60 points. De kom hen til mig og doku-
menterede, at de forskellige arbejder var udført. Før spisetid
passede jeg vitaminbaren. Hvis man tog en vitaminpille fik
man 10 points mere. Målet var at opnå så mange points, at
man kunne få et måltid mad. Foredraget, som afholdtes lige
før middagen, gav 330 points at overvære eller det samme,
som man opnåede for en barbering! Men man kunne også tit
sidde og mærke skægget gro under disse foredrag.

Jeg var ikke særlig velegnet til arbejdet på Kofoeds Skole.
Jeg tror heller ikke, det gavnede mig, at jeg en dag fortalte de
øvrige arbejdsledere, at jeg havde regnet ud, at man i stedet for
hele skolemaskineriet kunne have en lille kiosk på Christians-
havns Torv og udbetale hver af de elever, der gik på skolen, 40
kr. om dagen, og så var det sociale problem løst. Ved opret-
holdelsen af den store administration var det i virkeligheden et
socialt arbejde for de ansatte, der i modsat fald ville blive ar-
bejdsløse.

Jeg var kun på Kofoeds Skole nogle måneder, før jeg forlod
den og flyttede ud på gaden, således at jeg befandt mig det
samme sted som mine gadeudstillinger. De kostbare billeder,
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jeg havde fået betroet af Olaf Rude, Jens Søndergaard, Sigurd
Swane, Olivia Holm Møller, Asger Jorn og mange flere, blev
indsat i en garderobe på Nørreport Station. Jeg søgte ikke et
sted at bo. Jeg boede på gaderne.

I de lange nætter gik jeg ture. Ofte kom jeg til det samme
sted fire fem gange i løbet af natten. Mine fødder sved i sko-
ene, som var de stukket ned i syre. Der gik tit flere dage, hvor
jeg ikke var ude af mine sko. Sålerne havde store huller. I hul-
lerne blev der slidt hul på sokkerne. Jeg gik i skoene indtil hul-
lerne blev så store, at sålen gik i to stykker, og til sokkernes
huller var så store, at jeg kunne trække op i strømpeskafterne
og få hele sokken op af skoen, op som knævarmer.

Omsider fik jeg et arbejde. Det var på Dansk Gallup Insti-
tut. Om morgenen kom jeg på samme tid som rengøringsko-
nerne og lagde mig til at sove på gulvet under et af skrivebor-
dene. De var forstående, når jeg fortalte dem, at det nok snart
ville blive bedre. De kendte jo til, at det var svært at få noget
at bo i. En formiddag, hvor kontorchefen stod bøjet over mit
bord, for at sætte mig ind i arbejdet, faldt jeg simpelthen i
søvn. Da jeg vågnede ved de andre medarbejderes latter, und-
skyldte jeg mig og sagde, at jeg var syg og måtte gå hjem.

Hjem! Jeg havde bare ikke noget hjem. Mit hjem var under
kontorchefens skrivebord.



Alle kan være med
– hjemlån af Byens Billede

Efter at have skiftet billeder ud i det uendelige på Byens Bille-
des staffeli, begyndte jeg at tilbyde billederne til hjemlån for
interesserede. Det var jo klart, at de dyre billeder ikke kunne
erhverves for det publikum, som hovedsageligt passerede
Byens Billede. Men de kunne få et aktivt forhold til billederne
alligevel ved at melde sig ind i et hjemlånsabonnement, hvor
de for ca. 10 kr. pr. billede fik det hjem i 3 uger eller 1 måned
og transporteret med sporvogn, tog eller bus af direktøren selv
lige til døren. I de første år var der kun 17 deltagere, men efter
et par år begyndte folk at melde sig til. I mellemtiden havde jeg
haft arbejde på Carlsberg-bryggerierne som ølslæber, på en
korsetfabrik og flere andre steder, hvor jeg tjente til det daglige
brød. Udlånene gav ikke noget. Jeg fik 10 kr. i leje. For dem
måtte jeg styrte til Nørreport garderobe og indløse et billede
og betale en sporvogn ud til låneren. Det var ikke nogen for-
retning.

Efter en indsamling på en af mine arbejdspladser blev der
skabt mulighed for, at jeg kunne rejse landet rundt på et 14 da-
ges kort og tale med landets borgmestre om opstilling af Byens
Billede i deres by. Det blev en kold tur. Til sidst kendte jeg me-
lodien. Jeg opdagede, hvorledes næsten alle disse borgmestre
forsømte kulturlivet. De fleste sagde rent ud, at de ikke engang
interesserede sig for sagen, selvom det havde været gratis. Jeg
svarede altid i denne sidste fase: O.K., så er det helt gratis for
Dem. Men vil De så meddele mig, hvor De vil opstille Byens
Billede. Nej tak! Der var vigtigere ting, og de kunne ikke have
sådan noget stående og fylde op. Man skal også tænke på tra-
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fikken. En rådmand i Århus sad faktisk og sov, mens jeg var
inde hos ham. Nu er han helt død.

På postkort rapporterede jeg hjem til kontoret fra min rejse.
Der var plads til tre-fire borgmestre på hvert kort hver dag.
Kammeraterne var skuffede, for rejsen var totalt mislykket.
De følte vist, at det var mig, der havde snydt dem.

Men flere og flere fandt ud af fordelen ved at abonnere på
Byens Billede, og blandt et par hundrede lånere var der 11 pro-
fessorer med, så arrangementet gik uden om de sædvanlige
kunstsamlere, der nærmest var lidt fornærmede, og udelukke-
de grosserernes spekulationsinteresse, hvilket ikke var helt i
overensstemmelse med de deltagende kunstneres interesser.

Ved fornyede anstrengelser og nye ansøgninger ud til pro-
vinsen lykkedes det omsider at få nogle enkelte kommuner
med, og Byens Billede blev opstillet i Kastrup, Frederiksberg,
Hellerup, Gentofte, Ringsted, Kalundborg, Grenå, Ebeltoft,
Århus, Randers og Bøvlingbjerg. Dermed var begyndelsen lagt
til at virkeliggøre den oprindelige idé og for et legat fra Clara
Lachmanns fond rejste jeg til Norge. På min vej for Lachmann-
pengene fik jeg oprettet et staffeli foran Hotel Park Aveny i
Göteborg. I Norge mødte jeg den modstand fra kunstnerne, at
en sådan udstilling af deres dyrebare billeder var intet mindre
– snarere mere – end blasfemi. Jeg skrev til Bergen byråd.
Uden at vide, hvad de gik ind til, gav Bergen mig tilladelse til
opstilling dér. Det første udenlandske staffeli til Norge blev
indskibet, men da sagen blev kendt, rasede de norske kunst-
nere, og tilladelsen blev trukket tilbage »indtil jeg havde fået
en aftale med de norske kunstnerorganisationer«, som det lød
i skrivelsen fra Bergen byråd. Staffeliet blev sejlet tilbage til
København, men på den nye baggrund gav organisationerne
tilladelsen, og det blev sejlet tilbage igen sammen med to mere,
og i dag står der staffelier med Byens Billede foran Stortings-
bygningen i Oslo, på torvet i Bergen og i Stavanger.



Karl Bovin

Møde med en kunstner fra den gamle garde

Under mine nattevandringer var jeg stødt på den første af de
kendte kunstnere, som jeg senere skulle møde hver og en. Det
var maleren Karl Bovin. Når han kom ind fra Odsherred,
tilbragte han dage og nætter omkring i byen for at få noget ud
af rejsen. Han var at tale med som en afsporet sporvogn på vej
ned ad Pile Allé. Der var sjældent lejlighed til rigtigt at tale
med ham om ens egne ideer, for han snakkede hele tiden selv,
fuldstændig uanfægtet af afbrydelser. Ja, jeg var ude for, at
han – da jeg engang meget indstændigt holdt fast ved at få lov
til at fortælle noget – lagde sig ned under bordet, mens jeg
havde ordet. Han missede med øjnene og undskyldte sig med,
at han var lidt psykisk træt. Jeg kunne så sidde og tale alene
ved restaurationsbordet lige ud i luften, og jeg blev ved, selv-
om en lydelig snorken under bordet tilkendegav, at jeg ikke
engang nu kunne få lov at beholde ordet i fred.

Jeg bliver svigtet af jer kunstnere, tordnede jeg. I er mere
interesserede i kunsthandel og i at sælge jeres billeder, end I er
interesseret i det arbejde jeg har for, og som skal tage livet af
kunstsamlerne, fordi enhver kan gå hen og låne et billede i ste-
det for at skulle købe det i dyre domme. Også du, som prøver
at give rollen som boheme er inficeret. I samme øjeblik hr.
overlægen ringer, kommer du springende og spiller din rolle.
Han får lidt lugtesalt fra din lille teaterscene. Og det er ikke
bare dig. Andre er værre. Sommetider må jeg hente billederne
hos mine lånere og bringe dem tilbage til kunstnerne. Jeg sæl-
ger dem jo alligevel ikke, siger de. De er ikke tålmodige over
for en virkelig ny idé inden for kunsten. Jeg forstår ikke, hvor-
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dan de får stunder til at male for bare salgspolitik. Selv vil jeg
ikke være kunsthandler. Heller ikke kunstsamler, selv om jeg
kan se, at nogle billeder om få år vil blive meget værd. Det er
nødvendigt at sabotere hele det fisefornemme miljø omkring
kunsten. Og ved du, hvem der er mine modstandere? Det er
kunstnerne!

Det er i virkeligheden kunstnerne, jeg skal bekæmpe, hvis jeg
vil gennemføre mine ideer. Skal jeg sige dig noget, hva’? Skal
jeg sige dig noget, lige ind i dit hoved? Gider du høre efter?
Hører du? Hører du?

I enhver professionel kunstner sidder der en lille Hitler, der
betragter sig selv som indehaver af et åndeligt patent, som det
skal være mig en fornøjelse at få lov at stjæle fra ham! Det er
kunstnerne, der ødelægger kunsten.

Det fik i hvert fald Karl Bovin til at holde op med at snorke,
men han spillede af praktiske grunde endnu rollen som sleep-
ing partner.

Jeg lignede Karl Bovin dengang, ikke så lidt. Man kunne
tro, at vi var far og søn. Ofte præsenterede Kalle mig sådan. Vi
snakkede i timevis og dagevis. Når det sidste værtshus luk-
kede, blev han ved at snakke, mens han rejste sig fra bordet,
ned ad trappen ud på gaden ... Om jeg havde oplevet de
spanske analfabeter? Frihedssangen i Spanien? Han gik syn-
gende ned ad gaden. Jeg havde fået følgeskab af en lille, sød
pige. Men nej. Det skulle der ikke blive noget af. Langt inde i
en udredning om, hvordan han i Bahrein havde fundet en nu-
levende sekt af muhamedanere, der nærmest var en slags
grundtvigianere, som han udtrykte det, hvor de drak øl, og
hvordan han selv havde sluttet sig til sekten, tog han uden for-
maliteter den lille pige om skulderen, idet han indskød: Nu
skal du vist hjem til din mor. Nu skal du se, her kommer en
taxa. Hvor bor du henne, her er penge, pas på du ikke forkøler
dig. Godnat. Jeg selv nåede ikke at få sagt godnat, før taxa’en
var kørt. Kalle fortsatte sin beretning fra Bahrein efter et ind-
skud om at han forresten altid havde været medlem af det
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kommunistiske parti, indtil han var blevet stødt ud på grund
af kontingentrestance.

Ser du, i Bahrein: Man kan ikke leve dernede uden øl. En
borgmester var nede for at besøge os, fordi Århus havde skæn-
ket nogle penge. Han måtte sidde i tre dage inde i vort latrin-
telt med sin store vase i kgl. porcelæn til sheiken, fordi han
ikke ville tage imod mit lokale husråd om at drikke øl i stedet
for vand. Jeg tilbragte dage foran borgmesterens telt for at un-
derholde ham lidt. Jeg fortalte ham forresten om nogle særlige
dialekter vi havde fundet og om nogle gamle fløjter, som Na-
tionalmuseet havde pålagt mig at bestemme.

Enten gennemfører du dine planer, sagde han til mig en nat,
vi overnattede på Aalborgbådens landgangsbro. Det var helt
hjemligt, fordi Kalle kom fra Frederikshavn og jeg fra Aal-
borg. Enten gennemfører du dine planer, eller også går du til
bunds som en sten. Der er ikke nogen mellemvej for dig. Du
kan selv vælge.

Jeg brød mig ikke engang om denne formulering af pro-
blemstillingen, men den var karakteristisk for hele det kuld af
kunstnere, som mere agtede ry og berømmelse end de åndsso-
ciale ideer, som jeg havde sat mig for at gennemføre, og hvor
Kalle kun udmærkede sig ved sin nærværelse. Hans maleri og
hans kunst lugtede af de ambitioner, som hele det slægtled
havde. De repræsenterede den »udsøgte« kvalitet. Ved at gøre
kunsten til noget eksklusivt, øgede man afstanden mellem
kunstnerne og borgerne i de praktiske erhverv.

Da jeg nogle år senere havde startet Kunstbiblioteket i Ni-
kolaj Kirke mødte jeg igen Kalle. Han havde netop fået tildelt
Eckersbergmedaljen, men kom for at sætte den i pant i Kunst-
bibliotekets kasse for en femmer.
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Det vakte berettiget opsigt ved starten af Kunstbiblioteket, at denne gipsfi-
gur af Søren Georg Jensen kunne lånes hjem for kr. 3,85 i 3 uger, altså for
samme pris, som det kostede at låne ethvert andet kunstværk.

Køpckes hjørne i kirken med nogle af Otto Olsens billeder, bearbejdet af
Køpcke.



Stormen mod genierne

På denne tid var et bredt kunstliv over hele landet ved at vokse
op. Medens de gamle Corner-malere i gamle dage kunne rem-
se de kunstinteresserede op, som de kunne besøge, hvis de
kom til Jylland, de kunne være på een hånd, så skød der nu
kunstforeninger op i byerne og i firmaerne, ligesom fællesar-
rangementer til skoler og lignende steder betegnede en ny-
orientering i retning af den udvikling, som Byens Billede be-
tegnede en konsekvent udvikling af.

Men som det også fremgår af samtalen med Karl Bovin, var
det kunstnerne, der først og fremmest havde vanskeligt ved at
omstille sig. Jeg besøgte mange af tidens store kunstnere. Jeg
diskuterede kunst med Jens Søndergaard, der ville udstille,
hvor i helvede jeg bad ham om det, om det så var på en mød-
ding – det var nu hans udlægning af gaden. Jeg besøgte Hee-
rup: Du skal vide det, hvis du ikke allerede ved det, sagde han
oprevet. Jeg er den mest betydelige kunstner i Danmark i dag.
Jeg har mere fantasi end nogen anden, jeg har bedre komposi-
tion end nogen. – Og foruden fantasi og komposition havde
han ret på den tid.

Det var hele tiden de store kunstnere jeg besøgte, og de
kunne allesammen først og fremmest fortælle om sig selv.
Hvor skulle vi ende i dette ragnarok af genier, der virkelig alle-
sammen mente noget med det hele? Asger Jorn mødte jeg på
Hotel Viking, hvor han sad på sin sengekant med et stearinlys
på gulvet og et stykke lærred som sengeforligger, da jeg kom
ind. Jeg havde ingen ret til at tvivle på disse kunstneres alvor-
lige ærlige arbejde for kunsten. Men måske var det slet ikke de
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store anerkendte kunstnere, det var min opgave at helgenkro-
ne. Det var måske vigtigere at statuere, at den kunst, berømt-
hederne lavede, ikke var vigtigere end andres. Dem jeg mødte
på gaden havde nøjagtig den samme mulighed for at kalde sig
kunstnere som disse berømtheder på inderbanen i det lokale
danske kunstliv. De professionelle kunstnere talte om kvalitet,
som om det var noget de havde patent på, noget, der kvalifi-
cerede dem højere end andre. Det var vigtigere at slås for det
kunstneriske menneske, d.v.s. for en hel masse millioner flere.
Og det var da også denne tendens, som kom til udtryk, når
presse og kunstforeninger søgte at orientere det almindelige
menneske om kunsten. Man skulle bare vise kunst. Problemet
var at fjerne de adjektiver fra kunsten, som forlængst var fjer-
net eller begrænset i meget moderne litteratur. Den såkaldt
gode kunst blev kun lavet i begrænset antal. Hvis hver hus-
stand i Danmark skulle have bare eet billede malet af en kunst-
ner, der havde udstillet på en statsanerkendt udstilling, ville
det vare 80 år.

Flere biblioteker begyndte at melde sig ind i Byens Billede’s
hjemlån og hængte billederne op på biblioteksvæggene. Det
var Søllerød Bibliotek, Lyngby Bibliotek, Køge, Holbæk, Ka-
lundborg, Silkeborg og Thisted foruden nogle flere københavn-
ske omegnsbiblioteker. Byens Billede var begyndt at blive en
slags institution i kunstlivet.

Den egentlige konsekvens af ideen halsede dog hele tiden
foran, og efter Kunstbibliotekets oprettelse lå Byens Bille-
de en tid stille for at dukke op igen i sin yderste konsekvens.
Nu blev der ikke mere udstillet billeder i staffelierne. Kunst-
værkerne var udskiftet med en automat, der indeholdt post-
kort, som man kunne trække formedelst en krone. Postkor-
tene var bestillingskort til kunstværker. På den blanke bag-
side kunne bestilleren tegne det, han ønskede eller nedfælde
sine ideer og indsende kortet til Kunstbiblioteket, hvorefter
han ville modtage et kunstværk udført efter de ideer, som
dette almindelige menneske selv havde udformet. Bestilleren
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modtog inden for 5 dage en forstørret fotostatkopi af sine
egne ideer!

Men der var lang vej frem til denne konsekvens af tanken
om et Byens Billede. I lang tid udvalgtes kunstværker af en
komité og hele virksomheden kunne have fortsat som en pæn
lille borgerlig grøntforretning, hvis ikke pludselig som et lyn
fra en klar himmel muligheden kom for at bryde det hele ned
og starte i en helt anden dimension.



Nikolaj Kirke

Københavns første »Kunstens Hus«

I 40 år havde Københavns Hovedbibliotek haft sæde i Skt.
Nikolaj Kirkes hovedskib, men et nyt hus på Kultorvet havde
givet plads for et helt moderne bibliotek. Nu skulle det gamle
hovedskib udlejes til andet formål.

Jeg ville gerne leje hele kirken, og jeg ville lave et rigtigt
kunstudlån derinde, et sted, hvor folk på fuldstændig samme
måde som på et offentligt bibliotek kunne komme og låne med
hjem og gå derfra med de originale billeder under armen, og
hvor alle kunne være med, både unge malere og kendte kunst-
nere. Jeg så det hele klart for mig. Kunne jeg få dette rum til
mit arbejde, så kunne jeg også komme et godt stykke videre i
demokratiseringen af kunsten. Her skulle enhver kunne gå ind
og for et par kroner eller 3,85 låne et dyrt billede. Det var en
fuldkommen besættende idé.

Nikolaj Kirke ligger på Nikolaj Plads lige i byens centrum.
Langs den ene side ligger et stormagasin med ryggen til. På
den anden er der et par værtshuse med fronten til. Om vinte-
ren fyger sneen rundt om tårnhuset med de skråtstillede bære-
piller. Søger man skjul under den solide hvælving under piller-
ne, suser vinden om fødderne, og der ligger hurtigt snedriver
ud fra skosnuderne. Forbi kirken kører hele den københavn-
ske centrumtrafik og travle mennesker passerer med hoveder-
ne dybt begravet i frakkerne.

Da jeg netop var kommet til byen, havde jeg tit søgt ly in-
dendørs, hvor der var en egen stilhed i kirkeskibet. Det benyt-
tedes på den tid som læsesal. Overbibliotekar Bredsdorff gik
rundt med butterfly og i skjorteærmer. Rundt omkring ved de
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lange borde sad både de, som søgte ro til at studere, og de, der
søgte ind i ly for vinterkulden. Mens jeg prøvede at få varmen,
når jeg aflagde besøg dengang, iagttog jeg ofte mere de perso-
ner, der sad der, end jeg interesserede mig for de bøger, man
havde mulighed for at læse i. En dag havde jeg dog fået lyst til
at læse om Nikolaj Kirke. Som provinsbo interesserer man sig
for den slags. Jeg bestilte nogle bøger, som blev bragt hen til
mit bord, og jeg bladede overfladisk rundt i kirkens historie.

Skildringerne gav et udmærket billede af byens udvikling,
og Nikolaj havde altid ligget i centrum af begivenhederne. Den
var Københavns tredjeældste kirke, fremgik det af bøgerne.
Allerede i 1260 hører man om kirken. En adelsmand lovede
da at testamentere alle sine skibe til kirken, hvis han kom frelst
i land fra en farefuld færd på Øresund. Kirken var sømand-
skirke. Nikolaj er de søfarendes helgen. Mange københavnere
gik herind for at bede om godt vejr, når de skulle på den risi-
kable sejltur over Øresund, den tur, der i dag tager 30 minut-
ter i en hydrobåd.

Nikolaj var københavnernes egen kirke, for adelskabets kir-
ke var Vor Frue. Kongen kaldte Nikolaj for: Byens næstbedste
kirke. Det var omkring Nikolaj, borgerne i 1290 samledes for
at gøre oprør mod Roskildebispen, der var på besøg hos kon-
gen på slottet. Fra slottet kunne man høre de ophidsede og
halvt socialistiske taler på kirkegården i anledning af, at bis-
pen havde villet gøre indskrænkninger i lavsordningen. Hele
middelalderen igennem har der været et livligt sceneri på kir-
kepladsen. Den fungerede ikke blot som kirkegård. Der var
også oplagsplads for tømmer og kalkgruber, og de unge piger
har gået tur her, mens uvorne unger har siddet oppe i træerne
og revet hovedtøjet af dem. Der var buskads omkring kirke-
gården, men med huller de steder, hvor borgerne havde brug
for at skyde genvej. Der lå små huse og gårde på pladsen, hvor
præsterne og graverne boede.

Foruden historiske opremsninger i bøgerne fandt jeg også
anekdotiske beretninger. Under de hyppigt omtalte forsøg på
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at omvende jøder til kristendommen oplevede man engang en
nat, at en ung jødisk pige søgte ly hos præsten. Faderen havde
villet revse hende, og hun var flygtet splitternøgen over kirke-
pladsen over til præsten. Hele byen havde diskuteret præstens
møde med den nøgne Mærtha. Der var også en drabelig histo-
rie om en dansker, der under svenskekrigene sendtes til Sverige
som spion. Hans hoved blev elskværdigt returneret af sven-
skerne. Ved særlig bevilling fik familien lov at begrave hovedet
under kirkegulvet, men da man efter veludført krigsværk fik
erobret resten af spionen, ville man begrave kroppen ved siden
af hovedet. Det kunne man imidlertid ikke længere finde, og
staklen blev således stedt til hvile under kirkegulvet to forskel-
lige steder.

Nikolaj Kirke var den kirke, hvor reformationen første gang
blev prædiket i København, og med dekorationerne fra ene-
vældens tid var den byens skønneste kirke.

Nikolajs skæbne har næsten været en dansk foregangsmands
skæbne, som Thyge Brahes, Jens Munks, Niels Steensens eller
P. A. Heibergs, Willumsens, en af de mange, som landet stødte
fra sig. Når man nu i læsesalen så de nøgne mure, var det van-
skeligt at genskabe billedet af enevoldskirken fra 1591. I kir-
ken havde været små saloner og loger, bygget ud som svalere-
der på mure og piller. De var forsynet med gardiner og ma-
gelige stole. Jeg læste om en hofmedicus, der brokkede sig: Det
var en umenneskelig opgave for de stakkels præster at råbe
nogen op i den kirke. Selv den mandigste tenor, eller den mest
majestætiske bas, blev jo efter kort tid til en pibende hvisle-
stemme. De anstrengelser præsterne måtte gøre sig for at råbe
dette rum op, kunne få indflydelse på deres blod og de indre
organer. De kunne dø af at prædike Guds ord, fordi folk skulle
have hyggestuer i kirken. Han sammenlignede tiden med den
bekendte rigsklokke, som borgerne ville skænke byen. For at
den rigtig kunne virke til gloria majorem dei havde de ladet
den male, hvorved dens vældige ba-ang var blevet til et ynke-
ligt bjap, bjap, bjap ... Det er ikke alt, man skal male.

44



Under en storm i 1628 blæste det slanke sekssidede spir ned
og først mange år efter blev et nyt spir opsat. Men i 1795
brændte kirken under en københavnsk storbrand. Spiret faldt
som en brændende fakkel ned på de små naboejendomme.
Den kommunale brandmyndighed havde oven i købet haft til
huse i selve kirken, men var for beruset til at kunne kigge ud
ad vinduerne og se hvad der foregik. Ak, ja.

I det 19. århundrede lå kirken hen som ruin, hvor kun tårn-
huset, som også forhen, var sæde for vægterkorpset og brand-
værnet i byen.

I slutningen af århundredet blev der bygget slagterboder
omkring ruinen og en livlig handel foregik fra det, som i kø-
benhavnermunde kaldtes »Maven«. I toppen af tårnet var der
en kugle. Hver dag klokken 1 blev kuglen hejst op og ned for
at markere tiden både for borgerne og søfolkene ude på sun-
det. Men efterhånden som tiden gik, gik uret forkert. Kirken
var stedbarn. Man udlejede kirkeskibet til depot for et flytte-
firma, der anbragte skiltet: »Adams Ekspress« tværs hen over
hovedindgangen. Det blev københavnerne for meget, så kom-
munen forlangte det fjernet.

I 1917 genopførtes kirken af departementschef Rentzmann.
Brygger Carl Jacobsen satte spir på. Tårnet blev 107 meter
højt. Man havde faktisk ikke gennemtænkt, hvad man skulle
bruge kirken til. Med orgel og hele pibetøjet blev den efter
første verdenskrig sæde for brødkornskommissionen. For at
undgå det kirkelige præg var der i kirken en udsmykning med
den hedenske Orfeus, der spillede for dyrene i underverdenen
på den ene side og sandsynligvis et billede af en københavnsk
borgmester i Skt. Nikolajs skikkelse på den anden. Som en
utilsigtet laven grin med borgermusikken blev orglet krævet
udført tredelt som det københavnske byvåben. Man fandt det
tillige i sin orden, at kirken blev anvendt til borgerlig konfir-
mation af »Foreningen imod kirkelig konfirmation«.

Når jeg skriver så udførligt om denne kirke, er det fordi den
senere blev et første kunstens hus i København. Ikke bare for-
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di jeg lejede hele herligheden, men fordi kommunen, efter at
den havde sat mig på porten igen med et brag, selv fortsatte
med at afholde kunstudstillinger herinde, medens jeg para-
ferede med mit kunstbibliotek i et sideskib og en skummel ting
nede i kælderen, som skulle få navnet »Københavns Museum
for Moderne kunst«. Men derom senere.
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Nikolaj Kirke.



Kunstbibliotekets start

I juni måned 1957 underskrev jeg kontrakten, som indsatte
mig som »lejer« af hovedskibet i Nikolaj Kirke. Huslejen ville
med à conto varme beløbe sig til 1.750 kr. om måneden. Og
hvis det lejebeløb skulle komme ind med lejebeløb på kr. 3,85
pr. billede pr. 3 uger – og det måtte ikke koste mere end en pak-
ke cigaretter kostede dengang uanset billedets salgsmæssige
værdi – så var den øjeblikkelige succes en absolut betingelse
og noget, man ganske enkelt måtte gå ud fra.

Jeg satte mig ind i det store rum helt oppe ved alteret, så jeg
kunne danne mig et overblik. Når man rømmede sig, rullede
lyden i rummet. Endnu stod der nogle store egetræsborde fra
dengang, salen havde været læsesal til hovedbiblioteket. Der
var lang vej igen, før dørene kunne åbnes for publikum til ver-
dens første kunstbibliotek, og måske ville der slet ikke komme
nogen mennesker, måske ville jeg heller ikke være i stand til at
skaffe billeder.

I de tilstødende rum kunne jeg høre, de gik og indrettede
den sociale hjælpetjeneste for Kirkens Korshær. Det skulle
være et sted, hvor folk med problemer kunne gå hen og tale
med en præst, selvmordstjenesten kaldte de det – populært.
Måske fik jeg selv brug for en samtale. Jeg var glad for, at
mine lånere kunne begynde at låne billeder i en kirke, hvor der
var blevet prædiket til mennesker i århundreder. Det stemte
sammen med min opfattelse af, at hvert eneste menneske inde-
holdt en fundamental fornemhed, der var på linje med den en-
kelte kunstners. Jeg hørte lyde ude fra pladsen og huuuiiiitt fra
tømrernes høvle inde ved siden af. Jeg måtte i gang med ind-
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retningen – uden tømrere. De udskårne sidevægge måtte dæk-
kes og alteret afskærmes. Der måtte sættes skærme op ud over
gulvet. Men kun løse skærme, så de kunne flyttes, når der lej-
lighedsvis skulle være gudstjenester. Belysningen ville måske
blive et problem. Åbningsdatoen blev fastsat til den 15. au-
gust.

Den 15. august havde jeg mindre end 100 kr. tilbage på min
checkkonto og jeg kunne ikke høre nogen brølende menne-
skemasser udenfor. Inde i kirken hang der omkring 700 bille-
der side om side i et kaotisk virvar. Grunden til at så mange
havde sendt ind var sikkert, at jeg kun havde opfordret de helt
unge kunstnere. Da jeg åbnede kirkedøren kl. 10, stod der kun
nogle enkelte venner og bekendte udenfor, og jeg kunne ikke
skjule min skuffelse, men jeg var ikke engang nået til skran-
ken, før det hele begyndte. Lånere væltede ind. Det gjorde et
vist indtryk, at en tonstung skulptur af Søren Georg Jensen
kunne lånes hjem for 3,85 i 3 uger. Op ad dagen tog jeg en tur
gennem salen. Væggene var nu ribbede, og det ville blive nød-
vendigt at fremskaffe flere billeder. De 700 billeder udlåntes i
de første 3 dage. Nogle lånte to billeder, et traditionelt til at
udsmykke hjemmet, og et, der var så moderne, at de havde no-
get at snakke om. Studenter kørte med små rødlersstatuetter
af unge piger på cyklens bagagebærer hjem til Regensen, hvor
pigen blev anbragt i vinduet, og hatteforretninger lånte ab-
strakte billeder, som de brugte til vinduesudsmykninger. Ny-
gifte, som ikke havde råd til at købe noget, kom og lånte bil-
leder, og bankdirektører, som bare var bange for at blive snydt,
hvis de købte et billede, lånte sig frem for at kunne tage stilling
til kunstnerens kreditduelighed, før de vovede køb. Det var
billigt at låne billeder, »Ligeså billigt som tapet«, skrev et af
bladene i sit referat fra åbningen. Det betød naturligvis også,
at Kunstbiblioteket blev opsøgt af enkelte uærlige mennesker,
og det blev nødvendigt at indløse en lille bronze fra et låne-
kontor, hvor en låner ganske enkelt havde pantsat den. Det
skete også, at lånere indskrev sig under falsk navn, selvom der
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skulle vises legitimation. Det skete også, at lånere tabte det
lånte, så glas gik i stykker, eller en rødlersskulptur faldt af
bagagebæreren på en students cykel. Disse genvordigheder var
for intet at regne imod den fornøjelse, det var at se, hvordan
hele ideen udviklede sig. Nu var der næsten 2.000 lånere ind-
meldt og næsten 2.000 billeder udlånt, og de befandt sig de
mærkeligste steder i byen, hvor de blev beskuet af tusinder af
mennesker.

Det var ved at blive vinter. Sneen føg omkring døren til Ni-
kolaj. Jeg var begyndt at føle mig hjemme med gaslygten uden-
for på hjørnet af Ll. Kirkestræde. Jeg syntes jeg kendte bro-
stenene så godt her, og jeg betragtede dem somme tider med
tanken om, hvorledes jeg om 30 år ville lukke mig ud af den
samme dør, og hvordan det hele ville være en hyggelig pro-
vinsby for mig, denne plads, de handlende, som hilste på mig,
de faste stamgæster i gaden, fejerne og bumserne. Hjemme fra
min hybel kunne jeg om aftenen sidde i timevis og se ind til
Nikolaj. Jeg havde fra Christianshavn en udsigt, der tegnede
byens silhuet med Frelsers tårn og bag det, som viseren på en
vægt, Nikolaj Kirkes tårn. Til venstre for det Christiansborg
Slots tårn.

Det ville nu snart blive jul. Jeg havde sørget for en organist,
som spillede julesalmer ved orglet i kirken en time hver efter-
middag. I stedet for jaget igennem strøgforretningerne kunne
folk nu søge ind i fred og ro og høre »Dejlig er den himmel
blå«. Jeg betragtede tårnene og var glad for mit eget kære Ni-
kolaj kirketårn, selvom det var en rædselsfuld kransekagefi-
gur.

Kirken var jo de søfarendes kirke ifølge traditionen. Man
skulle hejse et stort juletræ helt op i toppen 1. december. Bør-
nene rundt omkring i hjemmene skulle kunne se dette træ, og
forældrene kunne sige: Nu er det ved at blive jul, for nu er
træet tændt på Nikolaj Kirke. Det ville være et pragtfuldt syn.
Måske endte det med, at der kom træer op i toppen på alle
byens tårne. Jeg gik til telefonen og ringede til en luftkaptajn
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fra Vedbæks flyvestation. Det var en låner. Jeg havde næsten
en låner til enhver lejlighed nu. Jeg spurgte, om en af flyve-
våbnets helikoptere kunne klare den sag. Han havde betænke-
ligheder. Sæt der skete et eller andet. Det ville offentligheden
aldrig tilgive. Han henviste til en station i Stockholm, hvor et
privat selskab havde helikoptere. Jeg ringede dem op også.
Johå, det kunne da lade sig gøre. Priset var 1.500 kr., svenske
förstås. Planen blev droppet.

Kunstbiblioteket var et folkebibliotek, hvor alle mulige in-
teresser skulle være repræsenterede. Det var fuldt ud lige så
rigtigt, at fru Jensen på Nørrebrogade havde et billede af lø-
ven, der brøler ud over skovsøen, som det var rigtigt, at andre
plejede deres avantgarde-interesser. Det var for Kunstbiblio-
teket ikke kunstens kvalitet det drejede sig om. Det var pub-
likums kvalitet, og det var en sag, som kun angik dem selv. Det
menneske, der virkeligt og inderligt bedre kan lide et Tromme-
salsbillede, kan ikke gøre noget mere forkert end at begynde at
hænge andre ting op, fordi det skulle være »rigtigere«. Det er,
hvad hun synes, der er rigtigt, der tæller, men det er i øvrigt for
andre ligegyldigt. I første række tilkommer det ingen at vælge
på andres vegne. Jeg svor på, at jeg ville tage det mest talent-
løse i traditionel forstand ind i Kunstbiblioteket, bare det var
seriøst ment, men det gjaldt først og fremmest om at tage sig
selv alvorligt, og det var efter min mening det første, der talte.

Ligegyldigheden og småfniseriet var det værste. Jeg rådede
de unge kunstnere, som kom til mig i kirken, til at indtage en
mere ydmyg holdning og i højere grad respektere de menne-
skers arbejde, som omgav dem, hvad enten det var gadefeje-
rens eller de andre kunstneres. Jeg holdt lange foredrag for
dem, og jeg holdt også lange foredrag for lånerne, som også
stod usikre, selv de mest positive. Til sådanne foredrag kunne
jeg tilføje, at Kunstbiblioteket aldrig nogensinde kunne blive
en god forretning, for hver gang jeg udlånte et billede til 3,85,
måtte jeg holde et foredrag for dem til 10 kr.

Lånerne kunne lide ideernes rummelighed.
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Kunstbiblioteket forsøgte at lave et særligt børnekunstbi-
bliotek. I stedet for alle de alvorsfulde, selvhøjtidelige, psyko-
logiske billeder de lavede, skulle kunstnerne udføre nogle bil-
leder som egnede sig for børn, således at børn kunne låne dem
hjem. Jeg opfordrede Heerup, Aagaard Andersen, Mertz, Ib
Geertsen og Arthur Køpcke samt Gunnar Westmann, og disse
kunstnere gik med på ideen. På billedlotterikort trykte vi ind-
bydelser til alle københavnske børnehaver og Karoline mælke-
pop’en påtog sig at opstille en mælkebar i kirken med hind-
bærshakes, således at de små udstillingsgæster kunne få sig en
lille drink.

Den formiddag børnekunstbiblioteket åbnede, strømmede
alle de københavnske børnehaver til. Nikolaj Kirke var netop
et passende mål for formiddagsturen, så på et vist tidspunkt
var der imellem 300 og 400 børn til stede i kirken. Indimellem
kom også voksne tilskuere og iblandt dem så jeg professor
Hjorth Nielsen, der gik rundt imellem alle de små rollinger.
Rollingerne lod til at gå frem efter et ganske bestemt ritual. Et
kort øjeblik foran billederne og de udstillede skulpturer, der-
efter i kø foran mælkepop’en, og når hindbærdrinken var
slugt, slagsmål med de andre på det dejligt egnede gulv. På et
vist tidspunkt lå fem-seks par børn og trillede rundt på kirke-
gulvet. I nogle af bunkerne lå der oven i købet både tre og fire
drenge. Børnehavelærerinderne havde svært ved at passe på,
at ingenting skulle blive ødelagt. Professor Hjorth Nielsen kom
helt betaget ud efter et stykke tid: Aldrig har jeg set så mange
mennesker på en udstilling på een gang, sagde han. Resultatet
udeblev heller ikke. Der blev ødelagt ialt 18 kunstværker, og
en lille fugl af Gunnar Westmann var ganske enkelt blevet stjå-
let, idet kunstværkerne også var anbragt i en for børn passen-
de højde. Da børnekunstbiblioteket var introduceret som idé,
måtte andre gå videre med arbejdet, hvis man ønskede det
fortsat. Der var ikke, i Kunstbiblioteket, personale nok til en
fortsættelse af arbejdet.
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Lånere i Kunstbiblioteket i Nikolaj Kirke.

Byens billede på Grønningen i København.



»Billedbusser« – som bogbiler –
kører landet rundt med kunstværker

Mange store firmaer meldte sig ind som lånere i Kunstbiblio-
teket. Billedbusser fyldt med billeder besøgte de forskellige
virksomheder, så arbejdere og funktionærer kunne komme
udenfor og vælge de billeder, de skulle se på i de næste 3 uger,
eller længere, hvis de blot forlængede lånet. Efterhånden var
der nu indmeldt næsten 8.000 lånere, og flere tusinde billeder
var i omløb.

Ud over Danmark kørte en billedbus med kunstværker til
skoler, slagterier, fængsler, hospitaler, præstegårde og priva-
te mennesker, også helt ovre ved Jyllands vestkyst, hvor en 
udposteret læge lod sig inspirere af de abstrakte billeder og
kopierede dem, når han syede ryatæpper. Igennem de danske
landskaber pløjede ideen sig frem, og med prustende moto-
rer kom bilerne tilbage efter at have tilbagelagt en rute på
næsten 3.000 km hver 6. uge og med lyngtotter siddende på
kofangeren og med minder om solnedgangen i Sønderjylland
siddende i erindringen hos chaufføren, der oftest efterhånden
blev mig selv. Jeg ville nu nødigt undvære denne ekskursion i
den danske natur, som holder interessen oppe gennem års-
tidernes skiften og landskabernes vekslen, som var en ende-
løs række af dansk landskabskunst, når den er bedst. Også
Grønland sendte vi billeder til. Et af de firmaer, som arbej-
der på Thule ekspederede udstillingen, som kom til at bestå af
50 kunstværker af franske og italienske kunstnere. Udstil-
lingen blev fløjet op og hjem igen, og vi kunne notere os, at
Kunstbiblioteket som en kunstens Roald Amundsen havde
vist den første udstilling med helt moderne kunst på så nord-
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lige breddegrader. Ja, det var vel verdens nordligste kunstud-
stilling.

En brolægger i Kolding måtte melde fra hvert år i tre vinter-
måneder, fordi han var arbejdsløs. Han var lige så vigtig en
person, som den kunstner, hvis billeder han lånte. Der måtte
knytte sig lige så stor interesse til den måde, han havde brolagt
sin havegang med kampesten, som til den måde kunstnerne
brolagde vejen til intellektualiseringen af tilværelsen igennem
deres billeder. Og brolæggeren valgte lige såvel meget kostbare
billeder som meget prisbillige.

På Sjælland lavede Kunstbiblioteket et særarrangement, som
var helt i den ånd, jeg ønskede at arbejde. Efter aftale med
Faxe-bryggerierne, som har 35 lastbiler kørende på Sjælland,
blev der udleveret 35 bagsmække til lastbilerne til kunstnere i
alle lejre, og de udførte billeder, der blev kørt rundt over hele
øen fra købmand til købmand. Hver uge blev de skiftet, så det
hele blev en kunstudstilling af meget varieret indhold lige fra
traditionelle landskaber til collager, hvor ting var hængt op på
en zinkplade, så de raslede og larmede gudsjammerligt, når
vognen kørte igennem Gisselfeldt og Vester Egede by og forbi
Fensmarks kirketelt.

Men efterhånden skulle der dukke ideer op, som ikke mani-
festerede sig i fysiske kunstværker, men i tanker, som det var
vanskeligt at låne ud, og som det var meget vigtigt at bringe til
folks kundskab, fordi de alle handlede om nødvendigheden af,
at tilskueren aktiviserede sig selv over for kunsten og med kun-
sten.



Poul Gadegaard

Et møde med en avant-gardist, der ikke kunne udlånes

Da jeg på en af mine provinsture nåede Herning, mødte jeg
maleren Poul Gadegaard. Han dirigerede mig ind i en af gara-
gebåsene ved Hotel Eyde. Eyde har en skindbukskro, og vi gik
lige ind for at snakke kunstnyt fra København og – Paris.

Han stod hele tiden og hakkede med hovedet, når han skul-
le understrege værdien af de internationale kontakter, han hav-
de, og endnu før hans kinder blev blussende røde og øjnene
begyndte at spille som stripteasedanserinder i natbeværtnin-
gen i hans hoved, fortalte jeg ham et uvederhæftigt rygte om,
at han var udset til formand for Statens Kunstfond. Han lod
som ingenting, men det lykkedes ikke. Der kom fart i både fla-
sker og cigaretter, og hver gang glassene var ved at blive tom-
me, tog situationen omkring hans chancer og muligheder i Kø-
benhavn en ny interessant drejning, og nye flasker kom på
bordet. Han fornægtede ikke sig selv som kunstner. Til hver ny
øl et nyt glas, mens det dårligt var til at se øllet for fingeraftryk
på mit gamle glas, der mindede mig om min hårdt prøvede bil
ude i garagen. Jeg syntes, det var en naturlig ting at gøre gade-
drengen til chef for kunstfondet.

Ved at kæde smiger sammen med hans forhadte øgenavn
blev han inficeret og neutraliseret på een gang, og øjnene glip-
pede, som havde han fået et slag og et kys gennem tårer. Under
samtalen sørgede jeg for hele tiden at rose ham og hele tiden at
jage ham ved at udtale tydeligere og tydeligere, højere og hø-
jere, mere og mere indædt: Gadedrengen.

Hans fingre spillede helt fornøjede mod kanten af disken.
Lysten til at myrde stod 35 cm foran hans hoved, der kogte og
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kogte af indædte røde hummere, der var smidt på bålet spil-
levende.

Jeg syntes virkelig, at Gadedrengen havde fortjent denne
udmærkelse. Han var den eneste kunstner, jeg kunne erindre,
som var ukompromitteret.

Dér løftede han øjenbrynene så højt, at hans hjørnetænder
kom til syne i begge mundvige.

Han havde, fortalte jeg ham, været den første, der havde for-
ladt udstillingsmiljøet og havde valgt væggene på en fabrik
som sit motiv. Han havde bemalet malerkunstens første ma-
krokosmiske skulptur, selvom den så ud ad helvede til.

Her slog Gadegaard et hårdt slag med alle fem fingre i bor-
det og afsluttede en lang trommesolo.

Hvem fanden jeg troede han var? – Han var den eneste
maler, der duede i Danmark.

Således afbalancerede Gadedrengen 1 smiger og 2 røvord til
ham og jeg kunne fortsætte.

Han hørte sikkert ikke efter, men tænkte på sin nye stilling i
København fra 1. januar.

Du er den første kunstner, udråbte jeg, som har ladet dig
ansætte på funktionærbasis i en fabrik og udført kunstnerisk
arbejde på månedsløn. Således vil du gå over i kunsthistorien.

Gadegaard lukkede øjenlågene halvt i og fik et udtryk som en
filmdiva, der i et kort sekund erindrer, at hun er gammel luder.

Ved du, hvad jeg kan fortælle dig, sagde han, og han selv-
betjente langsomt og omhyggeligt en ny omgang med nye glas:
Jeg er fyret! Fabrikanten, som jeg gav den gode idé at antage
mig som funktionær, har fyret mig.

Og skal jeg fortælle dig noget:
Han hoppede op og ned på fodballerne, så hans næse nåede

min midterste skjorteknap og næsten rørte den:
Jeg er fyret fra den 1. januar!
Dagen hvor det nye kunstfond oprettes!
Vi stod begge andægtige og tavse et øjeblik for at nedsvælge

dette bevis.
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Nu kunne jeg så godt fortælle ham, at jeg havde historien
fra den største løgnhals og sladrekælling blandt kunstnerne i
København, Peter Bonnén. Men det skulle jeg ikke have gjort,
for øjenlågene glippede, som havde jeg sendt en regn af slag
ned over ham. Jeg fortrød straks, men intet stod til at ændre,
så jeg tog fat på mere ros.

»Som funktionær har du vist, at vi, der er med i dag, vil ski-
de på kunstnere som genier. Vi ved, at han er en af mange. Se
bare vores yndige, snart 72-årige servitrice, Annelise, som sid-
der der foran os med et korsstingsbroderi. Det er de nye kun-
stnere. Det er dem, det drejer sig om. De er os. Vi forlader pie-
destalen og blander os med folket, for det er dem, der er kun-
stnerne. Til helvede med kvaliteten! Du har ikke andet end en
skide ret til at spille med i orkestret og tæve dirigenten. Du kan
spille på tandbørste og rende hele borgermusikken i røven
uden de opdager det.

Du er en virkelig helt. Ikke en socialistisk, selvom det ikke
skulle undre mig om gadedrengen var salonkommunist midt i
sit embede. Du er en helt. Du har forstået, hvordan dit geni
ikke er dig, men en del af alle. Der er ingen som helst fornuftig
forskel på din kunst og Annelises korsstingsbroderi derhenne.

Din skide demagog, skreg Gadedrengen, og nu manglede
han bare en stak aviser under armen, så ville han være den
kunstneriske udførelse af rollen som Gadedreng, hvor han før
– som jeg fortalte ham – havde været Gadedrengens udførelse
af rollen som kunstner.

Jeg mente virkelig, at Gadegaard havde lavet det første egent-
lige avantgarde arbejde i Danmark ved den holdning, hvor-
med han tog arbejde på en skjortefabrik for at male den for-
pulede fabrik rød og blå og gul (der er lavet en film over skil-
derierne, så dem behøver jeg ikke komme nærmere ind på
her).

Men vi talte lige om, hvorledes han måtte have erkendt, at
hvert menneske indeholder en åndelig fornemhed, som gør det
uanstændigt at tale om en særlig talentfuld kunstner, og hver
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gang jeg nu havde skiftet betegnelsen Gadedreng ud med »en
særlig talentfuld kunstner«, så jeg, hvordan det glippede i øj-
nene på ham, som et hul ind til helvede som ingen skriftefader
i hele verden skulle lukkes med ind i. Hans mindreværdskom-
plekser blev trukket ud, så de blev så lange, så han var ved at
få storhedsvanvid, og var han ikke en lille fiks herre kun halvt
så stor som jeg, så havde han nok stukket mig en på skrinet.

Nu stod han i stedet og betragtede serveringsdamen, der
ikke hørte et ord af det hele. Han pegede fingre ad hende og
pegede pa mig.

Du er demagog, fastslog han, og så kom jeg til at tænke på,
at jeg endnu ikke havde fået værelse. Vi betalte og fór vild i
gange og toiletter og saloner, der blev finere og finere, som om
vi krøb ind i et par store varme ørevarmere under forsøg på at
trænge frem til Hotel Eydes portierloge. Med et slag med be-
nene stod jeg foran skranken og fik udleveret en nøgle, og
Gadedrengen, som jo var bykendt, pegede ind i en af de små
lumre barer, som ethvert provinshotel skal prøve at ligne Kø-
benhavn med, og hvor de mangler det eneste, der gør en bar til
en bar, nemlig luderne.

Der sad kun otte blomsterbede af nogle handelsrejsende,
som prøvede at holde en maske som passede til inventaret, der
syntes at være lavet for at tvinge dem til at holde en passende
maske. I tidernes morgen har den måske nok forestillet en mil-
lionær på en repræsentationskonto. Det var lige, hvad vi træng-
te til oven på al vores snak. Virkelighed.

Vi brød ind i lokalet, og jeg smed min mappe på disken og
mit halstørklæde på skranken, og da vi heller ikke var upåvir-
kede af al den megen luksus beordrede jeg whisky, mens Ga-
dedrengen allerede sad og snurrede rundt flere gange på sin
barstol med løftede ben.

De må vist være gået forkert, sagde en nydelig afbleget dulle
på den anden side. Hvis hun havde haft fire ben, havde hun
været en marcipangris.

De kan ikke få serveret uden slips.
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Klavervirtuosen spillede højt, tydeligt og forkert.
Gadedrengens slips skinnede som en rotte i den bløde be-

lysning.
Lig tryllekunstneren, der i stykkets højdepunkt står over for

sit bedste trick, bøjede jeg mig ned og halede fra mappen et
strikket slips med færdigbundet knude op og hængte mig selv
i det med et triumferende:

2 whisky-sodas, tak, og godt med sodavand, så vi kan få
taget pletterne af Gadedrengens slips der.

Havde vor dørvogter ikke været gået for et øjeblik, var De
aldrig blevet lukket ind, sagde hun.

Han er gået hen til kaffebaren for at få lidt aftensmad, sagde
Gadedrengen provokerende.

Hvis De ikke straks forlader baren, kalder jeg på hotelkar-
len og politiet. Dette her er kun et sted for kultiverede perso-
ner. Vil De gå Deres vej.

Jeg så efter om mine bukser stod åbne ved en fejltagelse eller
Gadedrengens.

Han for sit vedkommende rejste sig og kastede nogle ord
som terninger hen ad gulvtæppet:

»Det tæppe her har jeg forresten lavet – ude på fabrikken«.
Vi gik ud af baren. Og tilbage for at hente mappen, som jeg

havde glemt – ud igen og tilbage for at hente tørklædet.
Men ude fra forhallen hørte jeg Gadegaards stemme tynd

og triumferende:
»Der kan du se! De ville ikke engang ha’ os! Der kan du

bare se! Det er hende derinde, du taler om. Det er hende, du
siger, er os. Og hun synes ikke, du er fin nok. Der har du pro-
blemet, gamle dreng! Og det har jeg kendt i tyve år«.

Og han holdt døren op til »Baren«, så han kunne se hende
en sidste gang.

»Det er slet ikke os, det drejer sig om. Vi tæller slet ikke
med. Vi er ikke fine nok. Det er det, der er sagen.«

Jeg var ugemytlig nok til at blive dybsindig og melankolsk
og røvet og uegnet til at gå videre rundt.
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Det hele havde været dødsens alvor for mig, og Gadedren-
gen havde jo ret.

Og han gik grinende, som om han optrådte på en scene, ud
ad døren i en storslået sortie, som en gammel luder, der en-
gang har været primadonna og endnu véd, hvordan man skal
opføre sig, men ikke véd, om hun gider.

Konflikten, som i gamle dage havde været en hel opera, er
nu bare en replik.

»Jeg har engang hørt, at noget lignende skete med Stravin-
sky, da en dørvogter smed ham ud fra »La Scala«, hvor han
skulle ind og høre en af sine egne ...«

Skide være med Stravinsky. Er det ikke det, du siger, råbte
en høj stemme fra hoveddøren. Du ligner røvhullet på en bur-
gøjser, gør du. Godnat!

Portierlogen, der havde udleveret en nøgle til mig, stod lam-
met og tabte kuglepennene. Deres snørebånd gik op. »Stjer-
nebånd, der knyttede varige bånd«. For alle de handelsrejsen-
de.

Og Gadedrengen kom helt ind ad døren igen for at spille
tenniskampen færdig.

Kom med mig ud fra det her skide værtshus.
Og vi gik syngende ud i natten til vort sociale helvede med

hunde og katte.
For fanden, hvor var de ukultiverede, sukkede receptions-

chefen til 15 pct.
Næste morgen gik provinsturen videre.



Arthur Køpcke

En professionel revolutionist

Somme tider, når jeg gik hjem, passerede jeg et lille galleri i Ll.
Kirkestræde. Der holdt en ung tysk kunstner til. Det var Ar-
thur Køpcke, og han arrangerede nogle udstillinger med meget
moderne kunst, som altid var et hestehoved foran, hvad der
ellers blev vist i landet. Ofte stoppede jeg op uden for hans
vinduer og hørte selskabeligheden fra ferniseringerne. Det var
et avantgarde-galleri, og det blev besøgt af mange af den inter-
nationale avantgardes store navne. Dieter Rot, Jean Tingueley
og Niki de Saint Phalls og Daniel Spoerri. Arthur Køpcke var
født i Hamburg. I et udenlandsk katalog fra en udstilling, hvor
Køpcke deltog, gik han under betegnelsen: Den professionelle
revolutionist. Og det var rigtigt. Han lignede også portrætligt
en af disse unge intellektuelle, man altid ser stillet op ad mu-
ren, når et samfund skal skille sig af med sine foregangsmænd.

Da Køpcke ville udstille nøjagtige kopier af de arbejder af
Freddie, som politiet havde konfiskeret i tidernes morgen som
pornografiske, kom der uro i gaden. Da politiet havde ringet
med anmodning om ikke at åbne for udstillingen, fjernede
Køpcke resolut hele døren til galleriet, så det var et udstillings-
rum uden dør. Salen var fuld af mennesker, da politiet ind-
fandt sig. En pressefotograf havde taget opstilling ved busten
af en ung pige, der havde en penis hængende ned over kinden.
Da politiet banede sig vej for at fjerne skulpturen, blev der
hujet og piftet fra de næsten 100 mennesker. Filmfotografer
filmede, salatfadet spærrede gaden, og igennem vinduerne fra
galleriet kunne man se hen til Nikolaj, hvor mine lånere pas-
serede med billeder for at få dem udskiftet.
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Freddie-sagen endte som en sejr for Køpcke. Freddies kunst-
værker blev frigivet efter mange års opbevaring på Kriminal-
museet, og den forkætrede kunstner røg til tops på Statens
Kunstfonds hitliste.

Men Køpcke havde økonomiske vanskeligheder med at
opretholde sit galleri. Samtidig med at Kunstbiblioteket kunne
fejre 5 års jubilæum måtte Køpckes galleri lukke, men flyttede
efter invitation fra Kunstbiblioteket over i et hjørne af kirken,
for at vore lånere også kunne holdes orienteret om, hvad der
foregik i avantgardekunsten. Køpcke kom således til at delta-
ge i fødselsdagschokoladen med kringle i kirken, men for at
understrege hans særlige stilling som medarbejder, gav jeg ham
en indflytningsgave: Et spækbræt med 3 stykker smørrebrød
fastnaglet med store søm. Det var 3 stykker Nouveaux Rea-
lisme.

Ude omkring i verden var kunstnere begyndt at røre på sig
med nye ideer. Tanker som var skabt, mens jeg lavede mit
første Byens Billede eller endog før, fik jeg først sent kendskab
til. Det var mest Arthur Køpcke, der fortalte mig om de nye
ideer i lange samtaler, som ofte varede flere døgn. Der var stil-
let helt nye opgaver for kunsten. Selv syntes jeg, at mit kunst-
bibliotek fra første færd vel havde en plads blandt de nye tan-
ker, men dette afslog Køpcke på det bestemteste og angreb
min ukritiske accept af den talentfulde kunstner i alt, hvad jeg
indtil da havde vist. Betegnelser som neodadaisme og nouveau-
realisme hang i luften omkring os, men også begreber som det
legende menneske og den aktive tilskuer, selv om denne tanke
i hvert fald ikke var nyere end Søren Kierkegaard.

Jeg mærkede, at der var ved at blive spundet et net over hele
jorden, hvor der sad kunstnere overalt, omend endnu få i tal,
men kunstnere, som arbejdede med nye tanker inden for kun-
sten, og som uafhængigt af hinanden lå på linje. Deres kunst
havde ikke så meget at gøre med blot at male billeder, men
kunstens problemer blev sat under en tilbundsgående debat,
så bare at høre om deres ideer var nok til, at man selv fortsat-
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te og satte spørgsmålstegn ved mange ting, som man før havde
godtaget. Ideerne var helt fremmede for det danske kunstpub-
likum. Hvad der af danske kunstkritikere overhovedet blev
skrevet om de nye ideer syntes kun inspireret af den udvendi-
ge sensation, det nye altid vækker. En lille kreds af kunstinter-
esserede i København fulgte dog med, men det var Køpcke, de
skyldte deres orientering om de nye kunstideer. Her på dette
område fandtes oftest kun mundtlige overleveringer, så det var
intet under, at Køpcke ofte sad træt og hæs klokken 3 om nat-
ten.

Hans brændende øjne var altid engagerede og med umærke-
lig følsomhed kunne han næsten profetisk sætte sig ind i andre
menneskers tankegang, før de selv havde fået den, og med et
dyrs skyhed veg han tilbage fra alt det, der søgte at ødelægge
hans ideer, samtidig med at hans praktiske sans fra efterkrigs-
tidens Tyskland gav ham evne til hurtigt at sætte sig ind i en
situations vilkår og bruge den ud fra dens forudsætninger.

Du ender som professor Addi, sagde jeg tit, og til den tid bli-
ver du en af de mest frygtede kunstpampere, man kan tænke
sig. Til den tid får jeg nok at gøre med at kæmpe mod dig.

Køpcke var på en måde en tragisk figur. Det lykkedes ham
aldrig at frigøre sig fra det lyriske, selv om han led af en ulyk-
kelig kærlighed til den rene forskning. Han syntes virkelig, det
var synd for menneskene, og hans blik var naglegabene fra
Golgatha. Når han somme tider slog en høj latter op, var det
oftest for at skjule et mord, der i det samme øjeblik blev begået
på en eller anden intellektuel ærlighed lige foran hans øjne.
Når han blev aggressiv var det oftest, fordi han ikke talte, at
folk spyttede ned i den åbne grav, hvori mennesket befandt sig
i et fugtigt mørke og i triste vilkår. Han har været som en fisk
i vandet, da han i sine unge dage havde et job med at passe
bedene på Hamburgs kirkegård, og når han i al stilhed gik og
fordelte blomsterne lidt, så at ingen af ligene var særligt pyn-
tede. Hans forhold til døden var præget af venlighed, hans for-
hold til livet præget af skepsis, og som alle, der har mødt kon-
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sekvent miskendelse, søgte han meget sammen med meget unge
mennesker. Dem, som endnu var mindst forstokkede, der, hvor
der endnu var en chance, og hvor latteren endnu var befri-
ende. Han skar grimasser, når det gjorde ondt inde i ham, men
når det gjorde ondt inde i ham, var det fordi han skar grimas-
ser over for omverdenen i sin kunst.

En dag sagde Køpcke: Forstår du, det er ganske mærkeligt
med Van Gogh – og det gælder sikkert ikke bare ham – men
der i Arles, hvor de gik rundt allesammen, var der også en,
som malede ligesom Van Gogh, og lige så godt, men det var
Van Gogh, der blev berømt. Den anden døde oven i købet
mange år senere, så han havde altså flere år til at skabe sig be-
rømmelse, men måske netop derfor. Du ved, det er ganske
mærkeligt, for ham den anden sagde man faktisk om, at det
var ham, der havde fundet på at male sådan, og at de andre
havde hugget det fra ham. Og jeg tror, det er rigtigt. Van Gogh
har altså bare lige givet det en drejning, eller har bare valgt det
og er gået ind for det. For du må jo ikke glemme, at man ved
jo aldrig, hvad det er, der duer, når man laver det. Men ham
den dygtige i Arles, han har sikkert også været dygtig til
mange andre ting. Han har sikkert siddet i byrådet, passet sin
have og så videre, men så har Van Gogh lige stjålet det der fra
ham, og det er også lidt sådan med dig. Du er måske også
ganske dygtig, men du foretager dig for meget.

Der er bare det ved det, svarede jeg Køpcke, at det er hel-
vedes ligegyldigt med den berømmelse. Det er slet ikke det
afgørende, og nu taler du om det som noget skelsættende, som
om det den dygtige, som du kalder ham, laver, ikke er helt
godt, fordi det altså blev Van Gogh. Der er efter min opfattelse
noget, der er rivegalt. Jeg har prøvet at være berømt eller
ligeved et par gange, men berømmelsen har ingen rang for
mig. Det er en banal socialpsykologisk ting, og jo før vi ser det
i øjnene, jo før undgår vi mange fejlvurderinger af kunst. Til
sidst når vi måske frem til målet. Jeg forestiller mig, at kunst-
nerne er ude af billedet soın professionelle væsener, all right,
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de må gerne være der, for der er professioner af alle slags, men
kunsten er ikke bedre end nogen anden profession og gør ikke
sin udøver til en offentlig person, som man ellers officielt an-
tager. Det er med kunsten som med frisører. Man behøver dem
ikke. Folk skal nok få håret sat alligevel, sommetider er det
endog smukkest, når det er sat derhjemme, frem for de kunst-
færdige duller fra frisøren. Det er næsten ligesom præsterne
sat over for religionen eller religiøsiteten i menneskene. Jeg
tror, at en dag vil alle arbejde selv, male selv, skrive selv, spille
selv, og alle vil være kunstnere, fordi de er det ved den livsud-
foldelse, de repræsenterer. Det er kunstnerne, der ødelægger
kunsten ... Kan du huske, da vi en dag kørte igennem en blod-
rød efterårsskov, og du sagde: »Hvor er det dog dejligt. Men
derfor behøver man jo ikke male det«. Den forskel der er på
dig og mig er, at du holder op med den traditionelle kunstpro-
duktion, men du fastholder kunstnerens opgave, mens jeg vil
af med kunstneren også, fordi han repræsenterer noget død-
sens usocialt, noget menneskemorderisk usundt, som vi helst
skal rydde af vejen og erstatte med det skabende menneske
rundt omkring dig til alle sider. Der er ingen grund til at tale
om berømmelse. Tal du hellere om kejsere og tyranner.



Køpckes manifest

Køpckes manifest, som angiver hans kunstneriske holdning
fremkommer som læsestykke nr. 4 i Køpckes 128 læse- og ar-
bejdsstykker, som er et hovedværk i den moderne kunst:

Se f.eks. også nr. 2,39,4 i Arthur Addi Køpckes manuskript
af læse-arbejdsstykker (nogle af disse ideer i samarbejde med
maleren E. K. Nicolaus, Paris (ca. 1950 til 1956).

Her drog vi konsekvenserne af Malevichs sorte og hvide
kvadrater, som ledte direkte til arbejdshypotesen: spor/ tegn/
ord, med indeholdende vekselvirkning. Med henblik på -/ -/
ordet, tog jeg konsekvenserne af, at Gertrude Stein havde strø-
get alle adjektiver i Hemingways manuskript og følgende: At
Gottfried Benn sagde (frit citeret): »Da ist zwischen zwei Sub-
stantiven genug Spannung die zu Poesie werden kann« (Pro-
bleme der Lyrik). Desuden sagde han, at et digt helst ikke
skulle høres, men ses.

Som følge heraf kunne man nu beskæftige sig med formal-
æstetiske problemer (der dog er klart banale) eller stille sig
opgaven at søge efter nye sammenhænge, relationer, propor-
tioner blandt midlerne for at opdage, afdække, nye visheder,
finde bevidstheden om ens tid med dennes krav, og al (højere)
bevidsthed (vished) ytrer sig derved, at oplevelserne og erfa-
ringerne i deres dele og disses forhold til hinanden tydelig-
gøres (derfor logisk energi). Af dette bevidsthedens krav
fremkommer den intention at begrunde livsaktiviteten auto-
nomt ved hjælp af forstand og fornuft, altså almengyldigt (hu-
mant), thi hverken i virkelighedserkendelsen, i livsvurderin-
gen, eller i den viljemæssige målsætning, kan metafysikeren nå
til (videnskabelig) begrundet erkendelse.
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Det primære er altså at begribe (erkende) og ikke at opleve,
men af lige stor relevans er aktiviteten, opstået gennem, imel-
lem, nye visheder, betydninger. Da bliver aktiviteten sluttelig i
sig selv til en ny vished, betydning. Arbejdet frem hertil skal
være fri i henseende til jeg’et og parti-hverdagspolitiske, epi-
ske, funktioner og fri for præstationer af håndværksmæssig,
smagsmæssig og lignende karakter, altså uden diskrimination.

Dette er det standpunkt, der skal lede frem til at finde, at
skabe, betydninger, visheder, alle kan beskæftige sig med, ikke
for at efterligne dem, danne variationer, eller efter»fortælle«
(underholde), men fordi det er en humanitet. Fortsæt ...
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Køpcke (stående) og Knud Pedersen vejer på Tuborgs fabrikker gaven til
Nicolaj Kirke i Hamburg.



Med et hoved under armen
til Hamburg

En dag, hvor Køpcke sad og fortalte mig om Hamburg, strej-
fede han i sin beskrivelse Nicolai Kirken dér. Den lå hen i kej-
ser Wilhelm gotik, som han kaldte det. Jeg forestillede mig
dens situation som Nikolaj Kirkes i København. Jeg foreslog
Køpcke, at vi skulle leje den, og han sagde, som så ofte før: Ja,
det var jo ikke dårligt – når noget var umuligt og derfor til-
lokkende.

Jeg kom i tanker om en sømand, jeg havde truffet på Ko-
foeds Skole. Han havde været i Hamburg under et luftangreb
under krigen og havde fortalt mig, hvorledes han under luft-
alarmen havde opholdt sig i nærheden af Nicolai Kirke. Under
angrebet var der faldet mange bomber. Han havde netop duk-
ket sig ned for splinter og stumper fra et bombenedslag lige
ved, da der kom et hoved trillende lige over til ham. Det var
ikke hovedet af et menneske, men af en statue fra Nicolai Kir-
ke. Han tog det forskrækket til sig og begyndte at løbe ned til
sit skib. Han fik hovedet med til København. Hvis man kunne
finde ham, få fingre i hovedet og levere det tilbage til Ham-
burg som en hilsen fra Nikolaj Kirke i København til Nicolai
Kirke i Hamburg. Tanken var vel absurd, men allerede næste
dag begyndte jeg et omfattende detektivarbejde for at finde
frem til sømanden.

Det viste sig, at han sad som socialrådgiver i Nordjylland.
Jeg kontaktede ham nu og tilbød, at han måtte få hovedets
vægt i grønne Tuborg, hvis han ville sælge. Da jeg havde sat
ham ind i planen, slog han til, og nogle dage efter kom der et
hoved med en snor om halsen med mærkeseddelen: Til Kunst-
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biblioteket i Nikolaj Kirke. Hovedet viste sig at være et rigtigt
renæssancehoved, kronraget og med de blodfulde læber, som
kendetegner det sensuelle. Hen over det livsnydende fjæs var
der pløjet 3 maskingeværkugler, hvoraf en havde ramt et øje,
en havde strejfet kinden, og en tredje havde revet et stykke af
panden. Hovedet var tungt.

Jeg ringede til Køpcke, og sammen tog vi ud på Tuborgs
fabrikker for at få vejet skulpturen. Det blev en festforestilling.
Da vi måtte bruge decimalvægt af praktiske grunde, viste det
sig, at hovedet vejede 260 grønne Tuborg. 26 blev derfor sendt
til sømanden i Nordjylland.

Hovedet blev forsigtigt lagt ind på bagsædet i min bil, og vi
begav os af sted med kurs mod Hamburg. Det blev sen aften,
før vi nåede frem. En hvidlig tåge lå over byen, kun hist og her
var små røde eller grønne klatter fra neonlysene. Det var en
råkold nattetime, og vi havde diskuteret, om vi straks skulle
finde frem til et hotel, men Addi havde gryntet sin deltagelse,
da jeg fortalte ham, at jeg syntes, vi straks skulle tage til Ni-
colai og se, hvordan den så ud.

Vi spadserede andægtigt over gaden ved kirken. Spiret var
skjult af tågen, men jeg følte mig knuget under det vældige
tårn. Kroppen var skudt bort og tårnet var en ruin. Der lå end-
nu murbrokker, og jeg trak fødderne til mig, for jeg var ikke
sikker på, at der ikke var rotter.

Så kunne vi finde et hotel, hvor vi efterlod hovedet i portier-
logen.

Vi skulle snart opdage, at det ikke var god tone at tale om
Nicolai som et lejeobjekt. Hver gang vi nævnte kirken, blev de
tyskere vi talte med andægtige, og vi fik efterhånden rede på,
at hele byen havde besluttet at bevare tårnet som et mindes-
mærke for de mere end 280.000 civilpersoner, der dræbtes un-
der luftbombardementerne af Hamburg. Man havde sprøjtet
cement ind i revnerne i murene, og her skulle navnene på alle
de dræbte indskrives. Vi gik videre.

Idet vi tilfældigt passerede en lille plads, stoppede Addi op.
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Der var en plakatsøjle og Addis blik var blevet indfanget af en
plakat, hvorpå der stod: Neue Nicolai Kirsche, Indvielses-
gudstjeneste med koncert af Bach, Og det var næste aften. Der
stod også navnet på en Hauptpastor. Vi halede papir og blyant
frem og noterede.

Næste morgen ringede jeg til den tyske Hauptpastor og for-
talte ham om, hvorledes vi var kommet til Hamburg for at
overrække en gave fra Nikolaj Kirke i København, og han
satte os stævne i den nye Nicolai Kirke klokken 6 om aftenen.

Da vi ankom til den meget moderne kirke, blev vi modtaget
i døren af en kordegn, og i våbenhuset stod en præst. Vi kaste-
de et blik ind i salen og så det smukke rum, hvor alteret stod
fyldt med frugter i anledning af den tilstundende høstfest.
Oppe ved koret stod Vor Herre i Hauptpastorens skikkelse.
Jeg sprang nu ud af kirken igen. Vi måtte have hovedet med.
Køpcke og jeg gik så op ad kirkegulvet i en procession som
ved en barnedåb. Uden orgel gik vi automatisk i takt med af-
målte skridt hele tiden fulgt af de lidt skeptiske øjne hos her-
rerne i mørkt tøj oppe i koret. Hauptpastoren tog imod os, og
idet han lagde en hånd på hovedet, vi havde med, og betrag-
tede det nærmere, sagde han overrasket:

Jamen, det er jo hovedet af Johann Sebastian Bach!
Det gav et helt sæt i os, men præsten tog nu hovedet i sine

hænder og udtrykte sin taknemmelighed for overdragelsen.
Bach havde en tid været 2. organist i Hamburg, og ud fra den-
ne tilknytning havde en statue af ham været opstillet i Nicolai
Kirke. Vi hørte pænt på i cirka fem minutter, så var der i øvrigt
ikke mere at tale om. Vi trak os langsomt og bukkende ud af
kirken og langsomt ind i vognen.

Fem minutter senere sad vi i »Cabaret Erotica« på Grosse
Freiheit, hvor små kontorpiger kommer lige fra kontoret, hæn-
ger deres tasker i garderoben og klæder sig af foran publikum
indtil de er splitternøgne for 20 DM, som de hæver ved kassen
bagefter, for derefter igen at forsvinde ud i denne mærkelige
by med tasken svingende under armen.
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Da vi nu var i Hamburg alligevel lavede Køpcke en udstil-
ling, hvor han viste en »Gine« med kjolefrakke og en ordens-
dekoration på den ene side af reversen, æg flydende ned ad det
andet revers, og en tallerken på toppen med to bajerske pølser,
sennep og brød.

Jeg opstillede et Byens Billede-staffeli og åbnede et kunst-
bibliotek. Tysk tv interviewede, og på spørgsmålet, om man
her og nu kunne låne også en original Picasso, affærdigede jeg
med at sige: Ja, hvis Picasso var 17 år i dag.



FLUXUS-folkene ankommer

Køpcke kom ind i kirken. Jeg så op og gav mig til at fortælle,
at nu kunne man rigtig høre, der var kommet nye toner inde i
salen, og det var inde i hans afdeling. Før gik publikum sagt-
modige og højtidelige rundt imellem billederne, også turister-
ne. Nu brød det løs, så snart folk var kommet inden for døren
og stod over for hans collager, eller over for hans lange rulle
toiletpapir, hvor der med et ord på hvert stykke stod: Heute –
Morgen – immer – wieder – and – now – wash – your – hands
– please ... Gæsterne var højrøstede.

Køpcke var helt uinteresseret. Der var noget andet ...
Der var nogle kunstnere, der gerne ville lave noget her i

København. De havde skrevet til ham fra Tyskland, hvor de
opførte noget for tiden, og de ville gerne lave noget i Køben-
havn også, hvis der var et egnet sted. De kaldte sig for
FLUXUS-gruppen, og de havde vist også kontakt med Det
Unge Tonekunstnerselskab. Nej, det var ikke musik, og det
var ikke teater. Det var heller ikke noget andet, men alt mu-
ligt. Det var digte, som var malerier, det var musikstykker,
som var teaterstykker, det var happenings, aktiviteter, der
ikke var rigtige happenings. Jeg var meget interesseret i at se,
hvad det var, og der blev truffet aftale med Det Unge To-
nekunstnerselskab om, at de kunne bruge Kunstbiblioteket.
Rådhuset blev formelt orienteret om begivenheden og gav til-
ladelsen til Det Unge Tonekunstnerselskab uden at ane, hvad
man gik ind til, og uden at vide, at man dermed placerede en
virkelig kunstbegivenhed, som skulle blive det betydeligste,
der var sket i byen igennem mange år, måske siden reforma-
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tionen, en kunstbegivenhed, der skulle give genlyd i hele kunst-
verdenen.

Der blev sat plakater op over hele byen, og forberedelserne
begyndte. Køpcke malede bagtæppet, der skulle hænges op
foran kirkens alter, hvor scenen skulle være efter aftale med
rådhuset. På bagtæppet blev skrevet:

Vi dyrker en uspecialiseret kunst, der hverken er teater, mu-
sik, digt eller maleri, men en uspecialiseret, intellektuel udfol-
delse.

Fjernsynet ankom og stillede store tårne op i kirkesalen. Det
var deres agt at filme hele forestillingen, og en eftermiddag be-
gyndte kunstnerne at dukke op.

Først kom den amerikanske kunstner Dick Higgins. Han
var iført en lang bjørneskindspels helt ned til gulvet, og under
hans næse hang et af disse bedrøvelige skæg, der ser ud som to
tovender. Ved hans side gik en langlemmet, statelig smuk pige
med levende brune øjne bag et par store hornbriller. Det var
Alison Knowles, gift med Dick Higgins. Derefter kom en lille
herre i engelsk skræddersyning med bowlerhat og paraply,
samt en lille håndtaske, hvori han gemte sit astmaapparat,
som hele tiden skulle være i nærheden. Det var Georges Ma-
ciunas, FLUXUS-forestillingernes kunstneriske forretningsfø-
rer. Han førte an ved pressemødet med sit lille astmaapparat
foran sig. Han organiserede det hele, numrenes rækkefølge og
tryksager og med en jomfrunalsk sirlighed skrev han små fine
tal og bogstaver. Han havde den idé, at der også findes FLUX-
US-tøj, FLUXUS-bil, FLUXUS-tv, FLUXUS-køleskab og
FLUXUS-musikinstrumenter, ja, en FLUXUS-udgave af alt i
denne verden.

Endelig kom en kæmpestor tysker, maskinklippet og ved at
sprænge sit tøj. Det var Wolf Vostell fra Köln. Hans speciale
var destruktioner, voldsomt og ekspressionistisk. Han arbej-
dede med at knuse og opløse ting og med at iagttage plakater,
der var revet ned af plakatsøjler. Decollage kaldte han det.

Sidst, men med en stilfærdig betydningsfuldhed, kom ame-
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rikaneren Emmett Williams, som venligt fulgte alt, hvad der
foregik i en egen afslappet ro, og indvendig nøddeknækkende
meditation. Hans pæne skaldede hoved kunne bringe erin-
dringen hen på en midaldrende engelsk kontormand. Sammen
med disse internationale kunstnere skulle Køpcke deltage og
en ukendt ganske ung dansk kunstner ved navn Eric Andersen
og komponisten Henning Christiansen. En overgang var der
tale om at medtage Albert Mertz, men han blev så beruset af
ophidselse, da det skulle til at foregå, at han måtte udgå.

Hele forestillingsdagen før premieren herskede der travlhed.
Folk løb frem og tilbage. Kunstnerne forsvandt for igen at
dukke op med de mærkeligste ting. Alison skred ind med en
hel kurv fuld af grøntsager, medens destruktøren Wolf Vostell
med omhu ledte en glarmestertrup med en glasplade på 2
gange 2 meter ind i kirken, hvor han fik den anbragt med stor
forsigtighed. Der blev fremskaffet wienerstige, elektriske pæ-
rer, lagkager, et skilt, to gamle klaverer og maling. Der blev
afprøvet højttalere, skaffet vandfade, hentet små fløjtekedler
og balloner. Fjernsynsfolkene løb med kabler, der blev indstil-
let på apparaterne og afprøvet lys. Det ene menneske efter det
andet dukkede op, folk, jeg aldrig havde set før, men som op-
trådte med en professionel kollegialitet, som om det var dem,
der havde arrangeret det hele. Det så lovende ud. Også en
repræsentant fra rådhuset stod og dukkede sig lidt, og en kon-
torchef Tjalve fra Kulturministeret søgte og fik fri adgang med
en fin bemærkning om, at det var jo noget, han måtte se, fordi
det var noget, Kulturministeriet senere skulle betale penge til!

Midt i alle forberedelserne, hvor telefonen ringede med folk,
der ville sikre sig billet ude i ekspeditionen, og hvor der var et
vældigt røre i kirkesalen, kom mine lånere og afleverede deres
billeder og måtte søge efter nye billeder i krogene. Nogle af
lånerne kom til at tale med kunstnerne og var interesseret i,
hvad der skulle ske, men i øvrigt havde man ofte det indtryk,
at det slet ikke interesserede lånerne. De var kun kommet for
at låne et billede. De interesserede sig kun for »kunst«.
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Før premieren var nerverne på højkant. Det udartede til
slagsmål mellem Jens Jørgen Thorsen og Albert Mertz. Niels
Viggo Bentzon truede med at melde sig ud af bestyrelsen for
Tonekunstnerselskabet, og Køpcke kastede på et tidspunkt en
hammer efter sin kone, så hun sprang for livet og skreg af for-
skrækkelse, mens hun undskyldte for os andre: Han er jo bare
nervøs og ophidset. Det var jo ikke for at ramme.

Hen under aften kunne vi gå ned til Raadhuskroens Karl for
at få noget at spise. Vostell led af gigantomani, ifølge Køpcke,
og skulle have to engelske bøffer à 1 dansk pund og ingen kar-
tofler, mens Maciunas, der var kronisk patient, blot gik til sit
hotel for at tage en ny kur med astmaapparatet. Da vi vendte
tilbage, var folk begyndt at strømme til. Kunstnerne gik i gang
over for en stuvende fuld sal. Der var forestilling tre aftener
med salen fuld.
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Fra FLUXUS-forestillingerne i kirken. Fra venstre Dick Higgins, Alison
Knowles, Wolf Vostell og – med avisen over hovedet – Emmett Williams.



FLUXUS-forestillingerne

Ouverture. – Emmett Williams kom frem ved alteret og be-
gyndte at tælle publikum, idet han udpegede de enkelte. Der-
efter gik han videre og talte vinduer, og videre og talte søjlerne
i kirken og lamperne i lysekronerne. Publikum fulgte dette
med stor interesse. Derefter kom Dick Higgins, der gik op på
en høj stige med en vandkande og fra stor højde hældte vand
i små sjatter ned i fadet, så der fremkom lyde, der blandede sig
med fniselyde fra publikum. Higgins og Williams opførte der-
efter en koncert. Higgins dirigerede. Emmett tog forskellige
ting frem, som var anbragt langs alteret og gjorde noget: Han
spiste et stykke chokolade, svingede med en skralde etc. Et kor
kom ind og stillede op. Dick Higgins stillede sig foran koret
for at dirigere. Han løftede armene. Nu var de klar til at be-
gynde. Fuldstændig stilhed i salen. Han førte armene ud, som
tegnede han en stor bagerkringle. B-L-A-AAAA lød et brøl ud
over publikum. Så var det slut.

Derefter skulle opføres en koncert for violin. George Ma-
ciunas kom ind på scenen, åbnede sin violinkasse, men fandt i
den en trompet. Så pakkede han sammen igen og forlod sce-
nen. Derefter blev der opført et stykke af Ben Patterson. På en
wienerstige anbragtes syv små fløjtekedler. På kedlerne var
anbragt balloner over tuden og små spritapparater blev tændt.
Da vandet kogte blæstes ballonerne i forskellige farver op un-
der en højlydt fløjtekoncert. Foran sad Higgins og Williams
med kastepile. De kastede mod ballonerne, der eksploderede
og gav farven en anden lyd.

Alison kom ind og lavede en usexuel strip-tease, der bestod
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i, at hun med lynets fart afførte sig 14 par trusser i forskellige
farver og snit. Bagefter kom hun på scenen med en sexuel strip-
tease. Her var hun iført læderfrakke, alpehue og handsker.
Ganske langsomt afførte hun sig sine handsker.

Et stueorgel blev anbragt midt på scenen. Kunstnerne gik i
gang med at male hele orglet hvidt, og da det var sket, begynd-
te et andet hold at vaske al den hvide farve af. Køpcke opførte
»Music While You Work«, hvor en grammofonplade spillede,
mens de forskellige kunstnere foretog sig noget, en vaskede
fødder, en fejede gulv, en holdt en tale og en lå og sov. Med
korte mellemrum begyndte pladen at køre i samme rille, og
alle forlod deres arbejde for at hjælpe grammofonpladen i
gang igen.

Dick Higgins satte sig til orglet og begyndte at spille. Han
spillede en kvint, som varede imellem en halv og en hel time,
og små papirsflyvere begyndte at flyve igennem luften. De blev
fabrikeret af de voksne mennesker, der sad på publikumsræk-
kerne. Han spillede i 45 minutter. Tonerne bedøvede efterhån-
den folk. Publikum begyndte at tale højrøstet sammen. Dick
Higgins havde forklaret, at denne tone som regel var sat som
sidste nummer og skulle blive ved, indtil den havde kedet folk
ud. I London, hvor den havde været eneste nummer ved en
forestilling, havde den varet i 3 timer.

En svensk journalist kom farende ud i forkontoret, hvor jeg
opholdt mig under det nummer. Han havde en hvid notesblok
stikkende op af lommen, og han udbrød ophidset: Det er jo
publikum, der er noget galt med. Kunstnerne gør det rigtige.
Det er publikum, der skal reagere og gå, men de sidder der
bare. En ældre herre kom også ud til mig med et bønligt blik
og spurgte, om jeg ikke ville forklare ham, hvad det var for
noget med denne evindelige tone. Den trængte ud til os igen-
nem døren til salen med en stædighed, man ikke kunne skjule
sig for. Jeg sagde, at han skulle se, det var nok bare for at kede
publikum ud. Selvom forklaringen ikke var dækkende, gik
han synlig lettet tilbage. Nu forstod han. Og han og hans hvid-
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hårede kone forlod stille og smilende den evindelige tone fra
salen og gik ud i den friske natteluft.

Vi var nu omsider nået frem til det nummer i programmet,
der hed salat. Et stort bord blev stillet frem oppe ved alteret,
hvorefter Alison og Higgins gik i gang med at skære grønt-
sager ud i små stykker, og Higgins, der er madekspert med
asiatiske krydderier som speciale, lavede en meget velsma-
gende dressing. Efterhånden som salaten blev færdig, blev den
lagt på paptallerkener og delt ud til publikum. Mange bar
rundt på den efter forestillingen. Den skulle til at slutte, og
Maciunas annoncerede sidste nummer, hvor han meddelte
publikum, at nu skulle publikum være hovedaktørerne, mens
de optrædende var tilskuere. Herefter blev et stort skilt båret
ind. Teksten var klar og tydelig. Der stod: UD! Alle sad og så
på skiltet, og jeg mindedes Søren Kierkegaards bajads, der
kommer frem på scenen og råber: Det brænder, og hele salen
applauderer. Alle sad og ventede på, at der skulle blive optrådt
for dem. Det brænder, skreg bajads, og UD stod der på skiltet,
men folk blev bare siddende. Først efter lang tid begyndte det
at gå op for folk, hvad det drejede sig om, og så begyndte det
hårdt prøvede publikum at luske af.

Mange havde følt kunstnernes udfordringer og kon-
sekveringer som nervebelastende, f.eks. under kvinten, og det
måtte accepteres ved forestillingen, ja, var en del af den, men
det kunne gå for vidt. Fra min plads havde jeg iagttaget en
pæn herre, der hele tiden talte højlydt med, øjensynligt for at
forstyrre forestillingen. Til sidst blev det mig for meget, og jeg
måtte gå ind for at bede ham være stille eller gå sin vej. Det var
det, han havde ventet på. Fra jakken fremdrog han nu en rigtig
sabel, som han begyndte at svinge vildt med, men vi fik da
hold på ham, og et øjeblik efter sad han slukøret uden for
kirken med sine røvere og soldater.

Da Dick Higgins under forestillingen næste aften gentog sit
stykke, hvis formål var at kede folk ud, var der en gruppe
blandt tilskuerne, der var begyndt at forstå, hvad det hele dre-
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jede sig om. De dannede en modgruppe, der ikke ville lade sig
kede ud, men sad standhaftige med korslagte arme og lyttede,
mens Higgins som en rasende slog ned i klaveret. Denne aften
var det ikke en kvint for et orgel, men ustandselige slag ned
over tangenterne på et klaver.

En ung mand på forreste række begyndte at råbe op som en
besat og løb hen for at få kunstneren til at standse, men han
blev ved, og den unge mand forlod salen. Tårerne løb ned ad
kinderne på ham.

Den store glasplade blev nu båret frem og stillet foran publi-
kum. Wolf Vostell gik om bag den med de to lagkagefade, der
var indkøbt, og med flere hundrede elektriske pærer, og så gik
han i aktion. Han begyndte at kyle de elektriske pærer ned
imod publikum, men de blev opfanget af den tykke glasplade,
så at ingen blev sønderskåret og til sidst tog han sine lagkager
og kylede dem imod publikum, men de tværedes ud på glas-
pladen. Dette udgangsnummer efterlod gulvet oversået med en
blanding af glassplinter og flødeskum. Rengøringen var en pri-
vatforestilling med mig selv som eneste deltager efter forestil-
lingen. Den var besværlig. Jeg ville have foretrukket Ben Pat-
tersons flødeskumsnummer her ved rengøringen. I det num-
mer blev kun brugt flødeskum, og der skulle bruges en sød
pige i bikini inden i flødeskummet. Kunstnerne skulle bare lab-
be alt flødeskummet i sig. Jeg nedlagde forbud mod det num-
mer og Ben Patterson forstod godt min motivering: Det ville
have givet en forargelse et påskud, som ikke skulle gives så let.

Fjernsynsfolkene var noget slukørede, da de filmede Dick
Higgins’ kvint og uden nogen situationsfornemmelse havde
Ole Dreyer, assisteret af den nuværende musikchef Mogens
Andersen, afbrudt på et vist tidspunkt, skønt det var menin-
gen at optage forestillingen i sin helhed. Der var allerede sat
tid af til udsendelsen i tv-programmet, men det kom ikke bag
på mig, da jeg nogle dage efter, på BTs spiseseddel på Råd-
huspladsen, læste meddelelsen: Koncert i tv aflyst på grund af
underlødighed.
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Thomas Schmit

OPUS: Bustur til Ringsted

En af de mest omtalte FLUXUS-forestillinger indeholdt det fa-
møse busnummer, som var skrevet af Thomas Schmit fra Ber-
lin. Der har foruden i Amerika tilsyneladende været mest akti-
vitet om disse forestillinger i de tyske universitetsbyer, medens
Frankrig og Italien kun har gjort sig lidet bemærket.

Busnummeret var sidste nummer i en forestilling. Ved 22-
tiden om aftenen blev det meddelt publikum, at sidste num-
mer i koncerten ville blive opført ude i den turistbus, der holdt
foran døren til kirken. 45 mennesker stormede ud for at sikre
sig plads, dørene blev lukket og bussen satte sig i bevægelse,
hvorefter den uden at standse kørte til torvet i Ringsted.
Chaufføren åbnede dørene og meddelte, at nu var forestillin-
gen slut. Alle passagererne måtte stå ud. Bussen kørte derefter
tom tilbage til København klokken 23.30.

Den del af koncertpublikummet, der deltog i det afsluttende
nummer, stod tilbage i Ringsted. Sceneriet lignede det, man
ville opleve, når en by skal evakueres. Der var nogle få, som
straks begav sig ud på landevejen for at spadsere hjem til Kø-
benhavn. De ville være omkommet undervejs. Andre truede
efter den bortdragne bus og ville gå til politiet. En enkelt gjor-
de det faktisk. De fleste vidste hverken ud eller ind. I den til-
spidsede situation dukkede der en leder op. For det lille evaku-
erede samfund var han udskilt som en slags borgmester, der
sammen med et par andre påtog sig at ordne paragrafferne for
de øvrige. Det var over midnat, men hjem skulle man og de
chartrede en bus hos en lokal vognmand. Det kostede 6 kr. pr.
næse. Dem, der var uden penge, måtte andre betale for. Det
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var jo også en klar social holdning. Ham, der anmeldte sagen til
politiet, havde oven i købet sagt, at det var for galt, når han hav-
de betalt for koncertbilletten, at han så også blev afkrævet 6
kr. for at komme hjem. Men ingen havde jo bedt ham køre
hjem. Koncerten endte i Ringsted! – Det havde virkelig kostet
arrangørerne 8 kr. pr. næse at køre publikum derned, og billet-
prisen for koncerten havde været 6 kroner. Aftalen med vogn-
manden i København var, at hvis han overhovedet lod sig for-
må til at standse, fik han ikke en øre. Da bussen kørte fra Ni-
kolaj Kirke, var kunstneren Aagaard Andersen meget fornær-
met over, at der ikke var én, der havde fortalt ham om bustu-
ren. Han syntes, det ville være pragtfuldt at havne i Ringsted,
og han kunne da være taget ind på Hotel Postgården, sagde
han.

Politiet ringede til mig næste dag. Jeg fortalte, at én af de
ting, som dette nummer skulle fortælle folk var, at hvis de
satte sig op i en bus uden at vide, hvor den kørte hen, så kunne
de meget vel risikere at havne på torvet i Ringsted. Manden,
der havde klaget til politiet kom igen næste aften. Han betalte
sine 6 kroner i entré og gik ind. Han ville ha’ mer’.

Der blev talt tusinder af ord for at kommentere, hvad der
skete, hvad den ene havde været med til, og hvad den anden
ikke havde set. Referatet her, som blot er en enkelt ud af
mange fortolkninger, og stillet i forhold til det mål, denne bog
har stillet sig, må være tilstrækkeligt til at illustrere, at det ikke
var et spørgsmål om at være tilskuer til disse ting, men at
forstå, hvad disse kunstnere gør oprør mod af koncertsals-
mentalitet, violinfilerier og malerikunst i guldrammer og med
fine signaturer. Alligevel, trods forsøget på at nedbryde gamle
ideer, var opbygning af nye tanker målet, og enhver kunne frit
deltage. Efterhånden lærte man at finde ud af, hvilke af de op-
førte ting, der var mindre talentfulde end andre, hvilke der var
ekspressionistiske, eller eftersnakkende, og hvilke der virkelig
havde et budskab, som prøvede at finde en ny placering af
kunsten i det moderne samfund, hvor kunstneren i højere grad
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måtte arbejde som laborant for en filosofi end som public-re-
lation agent for sin egen karriere.
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Situationsbilleder fra opførelsen på Charlottenborg i kjole og hvidt.



Nachspiel i kjole og hvidt

Efter forestillingerne mødtes vi ofte og sad og snakkede det
hele igennem. En aften havde jeg inviteret hjem til mig, og gæ-
sterne var trætte efter mange forberedelser og en lang aften.
De dyre drikkevarer blev blot sat til munden og skyllet væk i
sang og småskænderier, høje råb, latter og grammofonplader.
En anmelder havde hæftet sig ved, at FLUXUS-forestillingerne
blev ført over scenen af unge mennesker med krøllet tøj og
upressede bukser. Vi gjorde tykt nar ad kritikeren for hans dyb-
sindighed, og jeg inviterede ironisk til at gentage aftenen, fre-
dag aften, i kjole og hvidt.

Ja, det var ikke dårligt, sagde Addi, og de andre sad lidt med
hovederne på skrå for at være sikre på, at de havde hørt rig-
tigt, men så forstod de på de tre sprog der var samlet og mod-
tog tilbudet.

Fredag aften var der FLUXUS-forestilling på Charlotten-
borg. Tut, der var gift med Arthur Køpcke, sejlede forbi mig i
en lang lyserød kjole og kunstnerne vandrede omkring i deres
laksko med en selvfølgelighed, som om de hver aften var iført
kjole og hvidt. Den måde Køpcke kunne gribe i sin frakkelom-
me og svinge sit lommetørklæde var helt professionel. Man
mærkede, at disse unge verdensmænd hvilede i sig selv.

Alle kjolesættene var lejet på min regning. Jeg burde selvføl-
gelig have forudset, at de betragtede min invitation som et
tilbud om at realisere tanken økonomisk. Men jeg havde til
gengæld en lille overraskelse til dem, når vi kom hjem til mig
bagefter forestillingen. Gæsterne glædede sig meget og satte
sig ind i taxa’er og kørte ud til Christianshavn, da det var slut
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på Charlottenborg. Jeg havde dækket et fint bord til dem. Der
var nu ikke askebægre, ølflasker og cigaretter på bordet som
forleden aften, men en hvid dug, hvorpå der stod lige så man-
ge krystalglas, som der var gæster, men heller ikke flere. Der
var levende lys på bordet og midt på stod der en flaske – een
ensom flaske sherry. Det skulle i aften være konversationsaf-
ten og ikke drikkegilde, meddelte jeg, og det kan godt være, at
der aldrig er set nogen, der er blevet længere i ansigtet. På 20
minutter var sherryflasken tømt, og de velklædte gentlemen
begyndte at gå nervøst frem og tilbage på gulvet. Det viste sig
ikke muligt at trække selskabet ud over en time, derefter var
de kørt ind til byen, hvor de faldt ind som karnevalsfigurer på
Laurits Betjent.

De tog en raffineret hævn over mig. Alle udlejningsbureauer
havde på denne tid udsolgt, og der var ligefrem indforskrevet
kjolesæt fra Sverige, for at alle kunne leve op til en stor galla-
forestilling i Det kgl. Teater, idet prinsesse Anne-Marie og
Konstantin var blevet forlovet. Det havde været en absolut be-
tingelse for lejemålet, at kjolesættene blev leveret tilbage næste
dag, så embedsmændene kunne få opvartertøjet om hælene
snarest derefter. Jeg regnede med, at kunstnerne havde sørget
for dette. Da jeg tre dage efter kom ud til Køpcke på besøg i
hans havehus i Brøndbyøster om morgenen, var ingen rigtig
stået op endnu. Lige inden for døren stod en harmonikaseng,
som Emmett Williams boede i, og jeg kunne se hans hoved
pippe op fra dynen, som han havde trukket helt op om ørerne,
men fortil var dynen ikke højere oppe, end jeg kunne øjne
spidsen af en hvid butterfly og en stump af et hvidt kjolebryst.
Han havde ikke været af kjolesættet i tre dage. Fjernsynet hav-
de aftenen før præsenteret den strålende fest i Det kgl. Teater.

Kunstnerne bifaldt, som man vil forstå, meget kraftigt ideen
med festtøjet. Det var interessant at se under forestillingen på
Charlottenborg, hvorledes mange af de provokative ting, der
blev serveret, blev optaget med større alvor af publikum, fordi
kunstnerne i publikums øjne denne aften var rigtige entertai-
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nere, der i stedet kunne have stået og optrådt på Ambassadeur
med et varietenummer. Jeg kunne nu se, hvor nødvendig selv
denne ting med det krøllede tøj og de upressede bukser var for
at bibringe folk forståelsen af, at FLUXUS-koncerterne ikke
var en optræden, men et udsnit af tilværelsen. Emmett kvit-
terede for kjolesættet ved at lave en opførelse i Paris, hvor han
optrådte i kjole og hvidt, og således kan en tilfældighed og en
fejltagelse næsten blive en institution. Måske er al selskabe-
lighed i pænt tøj begyndt således og som en misforståelse.

Den 15. september 1966 opslog jeg på kirkedøren meddelelse om, at Kø-
benhavns Kommune havde nedlagt forbud mod åbningen af »Københavns
Museum for Moderne Kunst«. Til venstre familien Henning Christiansen,
Køpcke, min kone Bodil, Eric Andersen og en kunsthandler, der vejrer kri-
stenblod.



Udlån af 1 stk. FLUXUS-koncert
til Langs Seminarium i Silkeborg

I Jylland var Kunstbibliotekets lånere spredt over hele halv-
øen. Men vi havde ikke rigtig vist flaget endnu. Det flag, som
betød ud af vagten med borgermusikken. Lejligheden kom. I
Silkeborg, som er en kunstens by, deltog Langs Seminarium
som låner, og i spidsen for seminariet stod en meget frisindet
rektor.

Jeg foreslog ham en FLUXUS-aften med tre kunstnere fra
København, og han gik med på planen. Det blev Eric An-
dersen, Arthur Køpcke og Henning Christiansen. Nu er det jo
sådan, at man ikke kan foregive at vise eleverne den helt mo-
derne kunst uden at vise disse kunstnere. Det slår på den
anden side heller ikke fejl, at når man viser dem, så bliver der
på en eller anden måde ballade. Jeg havde forberedt rektor,
men naturligvis: en sådan advarsel øger kun interessen, og der
var blevet solgt mange billetter til forestillingen. Jeg var på
provinstur med Billedbussen den dag og ved aftenstid drejede
jeg billygterne væk fra nogle sandede marker ved Holstebro
og kørte ned til Silkeborg for at overvære forestillingen. Jeg
kom lige i rette tid.

En yngre seminarielærer, religionslæreren, blev det senere
fortalt mig, var kobberrød i hovedet på vej ned ad trapperne.
Han havde sådan en fart på, at han godt kunne have ladet sig
falde i stedet for. Jeg nikkede til ham, og forbandt ham ikke
umiddelbart med forestillingen, men han stirrede bare stift
frem for sig, som om han havde set en djævel i et blækhus og
forsvandt ind på rektors kontor. Jeg gik nogle skridt videre,
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men med et blev døren til rektors kontor revet op, og rektor
kom farende ud sammen med den unge lærer, og de forsvandt
op ad trappen. Jeg begyndte nu at få mine anelser. Rektor hav-
de overset mig, også da han kom tilbage lige så hurtigt, hvor
han forsvandt ind på kontoret for at komme til syne igen med
en speed-marker i hånden.

Kom De hellere med, sagde rektor, og jeg prøvede at følge
dette lynkursus. I festsalen var gruppen i travl aktivitet med at
ophænge duplikerede instruktionsskrivelser til Eric Andersens
Opera 25. Rundt omkring stod der forskellige rekvisitter, som
der plejer at gøre, bunker med avispapir og nogle håndfulde
tinsoldater i plastic, en samling Irma-dromedarer, hvad det så
er for noget, o.s.v. Rektor pegede på en af de ophængte sedler.
Hvis ikke det der svineri udgår, så må d’herrer gerne rejse med
det samme. Værs’god, her er en speed-marker. De må med det
samme gå rundt og strege det svineri, De har skrevet under nr.
18.

Jeg gik hen og læste. Det hele var ganske traditionelt. Publi-
kum skulle for at deltage i opera 25 udføre en af 25 aktiviteter.
Nr. 3 f.eks. kunne være at klatre over gelænderet på balkonen,
nr. 6 kunne f.eks. være at feje gulvet etc. Nr. 18 var den eneste
opfordring med sexuelt indhold, og det var altså, hvad der på
Langs Seminarium var faldet rektor for brystet.

Kunstnerne kunne selv vælge, og der blev holdt rådslagning.
I begyndelsen var de mest stemt for at kvittere for forsøget på
at udøve censur ved at rejse deres vej. Jeg indtog personligt mit
tidligere standpunkt, at man skulle udelade den seksuelle pro-
vokation for ikke at risikere, at publikum forstod det hele,
incl. det ikke seksuelle, på en helt forkert måde. Men de var
enige om, at hvis de skulle blive, ville rektors censur ændre
hele forløbet af forestillingen, og efter mange overvejelser blev
det besluttet at blive og gennemføre, at underkaste sig cen-
suren og vise publikum, hvad det kunne føre med sig.

Da seminarieeleverne ankom sad de tre kunstnere for resten
bare på podiet foran dem, hver på sin stol, og så lidt trætte ned
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over de forventningsfulde ansigter. Da der var gået 10 minut-
ter, trak Eric Andersen lidt træt med sin ene fod mikrofonen
hen til sig og sagde:

Vi har igennem de sidste 4 uger forberedt en opførelse, hvori
indgår et stykke, som handler om unge menneskers seksuelle
adfærd. Rektor har påbudt os at fjerne det pågældende styk-
ke. Så sagde han ikke mere. Henning Christiansen sad og trom-
mede med fingrene lidt oven på flyglet, men det var bare for at
få tiden til at gå. Efter endnu 10 minutter rejste Køpcke sig og
sagde i mikrofonen: Vi skulle have opført et stykke for Dem i
aften, men rektor har forbudt opførelsen, fordi der indgår
ting, som omhandler unge menneskers seksuelle adfærd. De
unge ansigter var ved at revne af nysgerrighed, mens rektors
ansigt, som befandt sig ovre i hjørnet, var ved at revne af til-
bageholdt ophidselse.

Jeg gik ovenpå for at følge slagets gang ovenfra.
Der forløb nu yderligere 20 minutter, og ingen ænsede mi-

krofonen før Eric Andersens stemme var der igen for at an-
noncere, at de var i færd med at opføre en forestilling, som
rektor havde grebet ind i, fordi den indeholdt noget om unge
menneskers seksuelle adfærd.

Det stod nu klart, hvad målet var. Man ville simpelthen de-
monstrere, hvordan censuren virker. Og de var uden nåde.
Rektor fandt mig i krogen på balkonen. Hvad i alverden er
dette her for noget. Og vi har så mange fine arrangementer
her. Vi har både Beethoven-koncerter og Niels Viggo Bentzon.
Hvad er dette for noget, De har lokket de unge mennesker til
at bruge penge på.

Jeg fortalte Dem det på forhånd, replicerede jeg svagt.
Nu gik Henning Christiansen til mikrofonen:
Jeg synes, at De skal gå hjem. Der sker intet af interesse for

Dem her. Vi er ved at opføre en forestilling, der skal vare fra
klokken 8 til klokken 10, en forestilling, som rektor har gre-
bet ind i ved at stryge en ting, som omhandler unge menne-
skers seksuelle adfærd. Alle var ved at sprænges af nysgerrig-
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hed for at få at vide, hvori den opfordring bestod, som havde
fået rektor til at censurere. Endelig syntes der at komme en
løsning. En ung seminarieelev gik på scenen og tog mikrofo-
nen.

Han ville bare meddele, at skolens poporkester prøvede
nede i kælderen og meget gerne ville give en popkoncert, så de
fremmødte dog havde fået noget for pengene. Rektor så lettet
og lidt sejrssikker ud. Eric Andersen gik til mikrofonen og an-
befalede de fremmødte at gå ned i kælderen i stedet, så de
kunne høre koncerten dernede, for heroppe, som han sagde, er
vi i færd med at opføre en forestilling, som er censureret af
rektor, og den skal vare til klokken 10. Hvis De ikke foretræk-
ker at gå hjem, synes jeg, at De skal gå ned til underholdning
i kælderen.

Ikke én forlod salen. I den demonstrative stilhed, der op-
stod, og som skulle provokere til handling, hørtes nu tydeligt
tonerne fra orkestret i kælderen og de dumpe regelmæssige
slag fra stortrommen, der føltes som en hjertefejl for hele byg-
ningen. Henning Christiansen gik til mikrofonen, og det så nu
virkelig ud til, at han havde forbarmet sig over det stakkels
publikum. Han greb mikrofonen og udtalte:

Der er nu 17 minutter tilbage. Vi opfører en forestilling, der
er blevet censureret.

Da de sidste endeløse 17 minutter var gået, stormede de
unge mennesker op på scenen, og de ville allesammen høre,
hvad der havde stået på de overstregede 2 linjer på den famøse
skrivelse i opera 25 partituret. De fortalte om de happenings,
de selv havde tænkt sig at lave. Navnlig Eric Andersen inter-
esserede dem, for de havde allesammen hørt om hans »I have
confidence in you«, som netop var opført af radiosymfoni-
orkestret, og hvor partituret havde bestået af alfabetet og tal-
lene fra 1-9. Værs’god at spille, orkester, værs’god at dirigere,
hr. dirigent! I have confidence in you.

Kort tid efter modtog Kunstbiblioteket et brev fra Langs
Seminarium om, at de gerne ville afbestille abonnementet på

93



billeder fra Kunstbiblioteket. De havde selv fået kontakt med
nogle kunstnere, som fremover skulle udstille på seminariet.



Den eksperimenterende kunstskole
opfører en kantate

De danske kunstnere havde lært af de ideer, som repræsen-
teredes af FLUXUS. Jeg tænker ikke på de danske, deltagende
kunstnere Eric Andersen og Arthur Køpcke, hvoraf Eric An-
dersen havde direkte tilhør til den internationale gruppe og
Køpcke, selv om han stod udenfor, også havde international
status. Men en kreds af unge danske kunstnere, der kaldte sig
for den eksperimenterende kunstskole, begyndte selv at udføre
beslægtede kunstneriske aktiviteter. For den, som havde op-
levet den første præsentation, slog det, at de danske kunstnere
i højere grad havde arvet det udvendige udtryk og havde pro-
duceret dette uden den intellektuelle kraft, som kendetegnede
FLUXUS-folkene.

Jeg inviterede disse danske kunstnere til at lave en opførelse
og de indvilgede i at deltage. De ville starte på bar bund og
demonstrere den skabende aktivitet ved opbygningen af en
stor skulptur fra mandag til fredag og nedbryde den igen lør-
dag.

Så rigtig denne tanke var, henledte den min opmærksomhed
på, hvor vanskeligt det ville blive at lave museer med den nye-
ste kunst, hvis museerne skulle være i traditionel stil, for meget
af det, de moderne kunstnere udførte, kunne jo efter tingens
natur slet ikke bevares, men bestod udelukkende i den præ-
sterede aktivitet. Mon Statens Kunstfond med dens meget ba-
stante statutter har overvejet dette. Moderna museet i Stock-
holm havde netop indkøbt en objektskulptur af en fransk-
svensk kunstner, Erik Dietmann. Skulpturen bestod af 3 stole,
der var opstillet på række. På hver stol havde kunstneren savet
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et af de forreste ben af og under stumpen anbragt en kaktus.
Når kaktusplanterne voksede til, ville de løfte stolene, så de
dannede en skiftende komposition, indtil de faldt, og Moder-
na museet havde ikke set anden mulighed for at bevare skulp-
turen for efterverdenen end udskiftning af de forskellige kak-
tusplanter med plastic-kaktus-planter!

Sjakbajsen for de unge kunstnere var Poul Gernes, der med
sit store fuldskæg mest af alt lignede en kunstnerisk skueret.
Han ville gerne have et stillads, de kunne bygge skulpturen op
omkring i det høje kirkerum. Hos en stilladsudlejer på Chri-
stianshavn lykkedes det. Indehaveren var nærmest lettet over
at blive sat på en opgave, som lå uden for hans daglige trum-
merum. Og det skulle ikke koste noget. Han ville oven i købet
gerne køre stilladset til kirken. Han blev selv helt optaget af
ideen, selv om han vist ikke havde forudsætninger for at for-
stå den i sit fulde indhold.

Den tanke greb mig, at der sikkert i byen fandtes mange men-
nesker, der, som han, bare sad og ventede på en opgave, og
som hellere end gerne ville engageres personligt i en kunstner-
isk aktivitet. Også her, mener jeg, Statens Kunstfond har for-
sømt noget ved at engagere kunstnerne i et kunstnerisk arbej-
de i stedet for sideløbende at engagere de enkelte borgere i
kunsten.

Mandag morgen startede kunstnerne. Hans Jørgen Nielsen
var digter og gik straks i gang med at opklæbe manuskriptsi-
der af en oversættelse til dansk af en svensk, endnu ikke ud-
kommet, pornobog. Siderne blev opklæbet i tilfældig række-
følge, og allerede den første dag kunne man se tilskuerne klat-
re omkring i det opstillede stillads for at sluge oversættelsen i
sammenhæng. Hvor er side 23? – Her er side 8 og 9. Hvad
søger De? Slutningen på kapitel 3.

Poul Gernes, Peter Louis Jensen, Per Kirkeby, Egon Fischer
samt John Davidsen og Bjørn Nørgaard havde bygget skulp-
turen op til loftet og armerede den med papir. På papiret ma-
lede de farver og sentenser, og komponisten Henning Chri-
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stiansen, som var en af dem, der havde været med i Silkeborg,
havde opstillet en båndoptager, hvorpå han komponerede et
stykke, der bestod i, at han sagde: I am number one, ... I am
number two, ... I am number three, ... o.s.v. Efter tre dage
hørte jeg ham stadig sidde ved båndoptageren: I am number
eight thousand five hundred and forty five, ... I am number
eight thousand five hundred and forty six, etc. Stykket hed
»YOU«. I den samme udvikling blev der kørt film på skulp-
turen, og Peter Louis Jensen løb rundt med en farvekost for at
fange en bil, der var filmet og blev gengivet på skulpturen kø-
rende rundt i et landskab. Han sprang som en kakerlak. Et
jazzorkester blev anbragt i skulpturen. De enkelte medlemmer
anbragtes stående, siddende og liggende. De var anført af Finn
von Eyben. Denne afdeling sluttede med, at janitcharen blev
indbundet i gaze.

På vejen havde man mødt Vagn Steen fra Århus, som jeg
havde inviteret med. Det var tydeligt, at der fra starten var
uvilje mod hans deltagelse fra de københavnske kunstnere 
i gruppen. Om denne uvilje skyldtes hans akademiske sta-
tus som lærer i sprogvidenskab ved Århus Universitet, ved 
jeg ikke, men det var tydeligt, at parolen »Bare gå i gang«
ikke aflokkede noget effektivt initiativ fra ham. Måske for-
nærmet satte han sig ned og skrev en kronik om hele affæren
til Berlingske Aftenavis og fik således i hvert fald sin rejse
betalt.

Om fredagen sprang kunstnerne nøgne rundt, som aber i
skulpturen, og det var en særlig oplevelse for de kvindelige
kunstinteresserede at følge Poul Gernes og hans tissemand
springe omkring fra gren til gren i det store skulpturtræ af
jernfittings og rør. De fleste andre kunstnere havde beholdt
underbukserne på.

40 liter blå maling blev til afslutning hældt ud over skulptu-
ren. Næste morgen mødte kunstnerne op igen, nedtog skulp-
turen, samlede alt det brugte papir sammen og kalkede vægge-
ne på de steder, hvor der var stænk af blå maling, og hen på ef-
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termiddagen var ethvert spor af den kunstneriske aktivitet for-
svundet.

I mig efterlod den sammenligningen mellem dem og
FLUXUS-folkene. Erindringen om Gernes’ badutspring stil-
lede sig sammen med erindringen om Emmett Williams, der
under en forestilling, og som sit bidrag, sad lige så stille og
knækkede nødder, og spiste dem!

Helt uden spor for eftertiden bliver kantaten dog ikke.
Dansk Folkemindesamling købte to bånd af kunstnerne. Det
ene var stykket »YOU« af Henning Christiansen. Det andet
var Henning Christiansens oplæsning for de andre kunstnere i
kirken af den kronik, som Vagn Steen havde skrevet og offent-
liggjort (31/3 65). Oplæsningen var et mesterstykke i tenden-
tiøs læsning. De sigende intervaller fik et næsten instrumen-
taliseret indhold ved kunstnerkammeraternes latter, samtidig
med at man på ubehagelig måde erindredes om Vagn Steens
forsvarsløshed.



Urban Hansen: Så er det ud af kirken ...

I mange år havde jeg været klar over, at en af de største van-
skeligheder at kæmpe imod i ethvert pionerarbejde er myndig-
hederne, der efter sagens natur har måttet indtage en afven-
tende eller direkte skeptisk holdning til nydannelser.

Allerede på den berygtede tur rundt til landets borgmestre
med ansøgning om opstilling af det lille staffeli med Byens
Billede, var jeg blevet belært om, at der ikke blandt de ledende
politikere var nogen orientering om eller forståelse af nødven-
digheden af et aktivt kulturliv, hvad angik kunsten.

Men der skulle komme mere håndgribelige ting, som
demonstrerede, at der er noget uforeneligt imellem kunsten og
den demokratisk valgte politiker. En sag, der som avantgarden
kun interesserer de få, kan ikke være en interesse for den, der
er uddannet til at varetage de manges interesser. Sådan ser det
i hvert fald ud.

Da projektet om at leje Nikolaj Kirke blev forelagt, var det
dog en undtagelse fra reglen at borgmester Weikop viste denne
sag interesse, hvad også resultatet af ansøgningen bekræftede.
Men også her blev der lagt næsten uovervindelige vanskelig-
heder i vejen i stedet for, at der blev givet en hjælpende hånd.
Københavns Kommune havde krævet den højest tilladte leje-
forudbetaling og sikkerhedsstillelse på 4 måneders forudbetalt
leje, og det var ikke klogt at demonstrere, at det kunne blive
vanskeligt at skaffe de mange penge.

Få dage før Kunstbiblioteket skulle åbne var kassen tom,
men her viste Undervisningsministeriet en pludselig imøde-
kommenhed og hjalp planen med en bankgaranti på 1.000 kr.,
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som ministeriet senere måtte indfri. Den dag Kunstbibliote-
ket skulle åbne, var der mindre end 100 kroner på checkkon-
toen.

Men embedsmændene, der skulle administrere mit lejemål,
lagde ikke fingrene imellem. En håndfæstning pålagde, at alt,
hvad der blev opstillet, skulle kunne fjernes, når kirken skulle
anvendes til gudstjenester, og efterhånden som lejemålet skred
frem, blev disse gudstjenester næsten til en chikane for det
daglige arbejde. Billederne skulle ved gudstjenester vendes om,
i hvert fald de mest provokerende, og det var et meget vanske-
ligt skøn. Da en præst ringede mig op og fortalte, at Kunst-
biblioteket havde ødelagt hele hans gudstjeneste, fordi han
under hele prædikenen havde haft udsigt til en opstilling med
tre røgede sild, og han ikke kunne fordrage røgede sild, så be-
sluttede jeg mig til at vende alle billeder om i fremtiden. Også
selvom præsten havde sagt, at det ikke gjorde noget, hvis det
da bare havde været lidt fjerkræ!

Allerede efter et halvt års forløb var de økonomiske vanske-
ligheder næsten uoverkommelige. Der var kommet restance
på lejen. Det var vanskeligt at skrabe de store penge sammen
ved lejeindtægter på 3,85 for et lån i 3 uger og jeg ville undgå
at sætte prisen op. En dag i vinteren 1957-58 kom da også et
brev i en stor gul kuvert fra rådhuset. Brevet indeholdt den
lakoniske meddelelse om, at hvis ikke den forfaldne husleje
var indbetalt inden 5 dage, så var det ud med kongens foged.

Jeg sendte et brev til alle de 2.300 lånere og bad dem alle-
sammen, hver og en, at betale 2 kroner hver, hvis de ønskede,
at Kunstbiblioteket skulle fortsætte. De kunne sende pengene
i check eller frimærker eller betale dem kontant. Det skulle
bare ske inden 3 dage, ellers var det ligegyldigt, for så ville vi
blive smidt ud. Jeg var forberedt på, at brevene var epilogen til
Kunstbibliotekets korte historie, men tallet 2 viste sig at være
et magisk tal. Helt fremmede mennesker, som jeg ikke erin-
drede at have set før, skråede over gaden og stak mig 2 kroner.
Det væltede ind med posten. Store firmaer sendte store checks
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med to underskrifter og et beløb på ... 2 kr. Den sidste dag,
indsamlingen stod på, kom en ung murerlærling ind i sit ar-
bejdstøj og spurgte: Klarer I den? og så lagde han 20 kr. på
skranken. Der kom næsten 4.000 kr. ind fra medlemmerne, og
jeg havde fået nyt mod. Det havde været lige ved. Det hjalp
også, at Knud W. Jensen var så venlig efter en henvendelse fra
mig at kautionere for en kassekredit på 2.500 kr., selv om det
skulle være hemmeligt på grund af nogles modstand imod hele
ideen og dens sociale sigte.

Men navnlig i starten kom der ofte breve fra rådhuset, der
søgte at administrere det usædvanlige lejemål, som om det var
et ganske almindeligt lejemål, selvom dette efter bygningens
karakter og virksomhedens også, kun udtrykte manglende
hjælpsomhed og konduite på rådhuset.

Efterhånden lærte vi dog rytmen, men så kom FLUXUS-
forestillingerne, og selvom de selv havde tilladt nogle som
særarrangementer, jeg skulle vige for, i lighed med gudstjene-
sterne, havde man dog ikke ventet et sådant opgør med de
vaneforestillinger, man havde om kunsten: Der står i kontrak-
ten, at De må udlåne billeder, kommenterede man, og De må
ikke gøre noget som helst andet, ligegyldigt hvilken anden ud-
vikling, der kommer inden for kunsten.

Imellem Kirkens Korshærs lokaler ved siden af hovedskibet
og Orlogsmuseets over Kunstbiblioteket var der vinduer, og vi
havde ofte under koncerterne set præsterne fra Korshæren
klemme næserne flade mod ruderne og bag tykke brilleglas
følge med i alt. Når de så sig opdagede og blev vinket ind til
os, skramlede det i stedet med stole, som om de faldt ned fra
vinduerne og fra de stole, de havde opstillet. Man skal være
nysgerrig for at kunne blive forarget.

I de øverste vinduer sad en aften en opmærksom tilskuer.
Det var kontorchef Munthe af Morgenstierne fra Orlogs-
museet, og over den engelske moustache kiggede et par nys-
gerrige øjne som aftenstjerner ned over det, som foregik. Næ-
ste dag modtog rådhuset et brev fra flådeafdelingen i kirken
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paraferet af Korshæren, hvori Morgenstiernen klagede over
den uværdige anvendelse af kirken.

Resultatet udeblev ikke.
Godt en uge efter den sidste FLUXUS-koncert kom en uni-

formeret mand fra rådhuset og afleverede en stor gul kuvert.
Opsigelse med 8 dages varsel. På en medfølgende kopi skulle
jeg kvittere for modtagelsen, så rådhusbetjenten kunne få den
med tilbage.

Der måtte være tale om en misforståelse. Jeg måtte have en
samtale med overborgmesteren straks. Det kunne ikke være
meningen. Han måtte være blevet forkert rådgivet. Han kunne
ikke beslutte sådan i en sag, hvor han ikke havde hørt den an-
den part.

Jeg fik en aftale med Urban Hansen til en morgen klokken
9, og jeg mødte op i hans forkontor, hvor jeg stod og stirrede
på det store bornholmerur uden for hans dør. – 8 dage. – De
tre var allerede gået. Det kunne ikke være meningen.

Da jeg blev lukket ind til overborgmesteren, vidste jeg ikke,
hvor jeg havde ham. Jeg startede lidt forsigtigt: Det er jo en
meget beklagelig sag, denne her ... Længere kom jeg ikke.

Beklagelig, eksploderede han, idet hans øjne naturnødven-
digt hvilede på struben af mig. Jeg er jo ret høj. – Det er et dra-
ma!

Her ringede telefonen. Jeg hørte, hvorledes han beordrede
32 gasværksarbejdere afskediget, hvorefter han lige skyndte
sig at ringe til et andet kontor og meddelte dem der, at nu var
det jo ikke meningen, at 32 afskedigede gasværksarbejdere
skulle ansættes hos dem. Dramaet var åbenbart ikke større,
end han kunne få tid til at tage telefonen, tænkte jeg først, men
på den anden side: Det var også et drama for gasværksarbej-
derne.

Vi har advaret Dem flere gange, sagde han så, men jeg kun-
ne ikke huske noget til nogen advarsler igennem de seneste år.
Det fortalte jeg ham. Der har været advarsler i starten, men til
sidst ...
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HAN skulle sørge for, afbrød han, at der blev sendt mig en
fortegnelse over, hvilke advarsler han havde skrevet til mig,
sagde Urban Hansen og tog et stykke papir, som han vedlagde
sagen:

Jeg skriver her: Urban Hansen har lovet Knud Pedersen en
liste over hvilke advarsler, han har fået. Højtideligheden i den-
ne formelle notits var grotesk på baggrund af de faktiske for-
hold. Jeg fortsatte, hvor jeg slap: Jeg har netop ikke haft noget
som helst at gøre med rådhuset i lang tid, for jeg har faktisk
fået at vide, at jeg ikke skulle søge om noget som helst, heller
ikke om noget, jeg kunne få tilladelse til, for det var ganske
enkelt mit navn, man ikke kunne tåle at høre.

Der var gået 11/2 minut af vores samtale, og jeg trykkede
mig tilbage i stolen, mens overborgmesteren blottede tænder-
ne. – Siger De det? Mener De det! Ved De, at Deres bemærk-
ning kan komme den embedsmand, der har sagt det, dyrt at
stå!

– Sikke noget pjat, tænkte jeg. Det er den eneste tiltalende
person, jeg har mødt heroppe. Ganske vist er han også den,
der er mindst embedsmand af dem, jeg kender, men han går
dog sine overordnedes ærinder på en loyal måde. Urban Han-
sen greb telefonen. Det var nu tredje gang i løbet af 3 minut-
ter. Måske var det telefonen, der var overborgmester. Tanken
fik det til at løbe koldt ned ad ryggen. Er det Maschke i Ejen-
domsdirektoratet, larmede han. Er det rigtigt, at De har sagt
til Knud Pedersen, at han ikke engang skulle søge om noget,
som han ville få ja til, fordi ejendomsdirektøren ikke kan tåle
at høre hans navn? – Han kommer selv ned og fortæller Dem
det NU.

Med et klask røg telefonen i gaflen. Byens overborgmester
på den anden side af skrivebordet sprang op af stolen og rev
døren til forkontoret op. – Gå selv ned til ham og spørg, om
det er rigtigt.

Jeg var lamslået. Havde han optrådt nede i Nikolaj i en
FLUXUS-forestilling, ville han netop kunne bruges som et ud-
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tryk for den intolerance, som vi ville bekæmpe. Jeg havde ind-
tryk af, at jeg lige netop undgik et spark bagi, da jeg slap forbi
ham og gik ned til den ulykkelige Maschke.

Hos Maschke havde der altid været en afslappet atmosfære.
Jeg husker, at jeg altid fik lyst til at fortælle ham om helt andre
ting, alt imens vi løste de opgaver, der var forbundet med det
meget vanskelige lejemål. Jeg forstod, han var kirkelig interes-
seret og interesseret i kirkekoncerter og i det hele taget i besid-
delse af et usædvanlig sympatisk væsen. Nu gik han fortvivlet
op og ned ad gulvet. Hvad har De dog gjort? – Jeg havde
naturligvis ikke drømt om at sætte ham i vanskeligheder, og
jeg syntes ikke, at min bemærkning til overborgmesteren
skulle tages fra andet end den humoristiske side. Men sådan
har naturligvis mange rekrutter følt det i lignende situationer.

Jamen, det er jo frygteligt, sagde hr. Maschke så, for det er
jo slet ikke ejendomsdirektøren, der har sagt det. Det er en
anden.

Maschke ville altså ikke anfægte, at det var blevet sagt, så
var det minsandten også lige meget, hvem der havde sagt det
... Maschke greb en blyant og et stykke papir. Vi måtte ganske
nøje skrive ned, hvad der var foregået, da det blev fortalt mig,
og så gå op til overborgmesteren. Nej, aldrig i livet, sagde jeg.
Jeg har intet som helst mere at tale med det menneske om. Jeg
har været udsat for en meget grov behandling, et formeligt
magtmisbrug. Han har ingen som helst viden om eller inter-
esse for, hvad der egentlig er foregået i Nikolaj Kirke, og her
kom jeg til at tænke på det endnu urefererede i samtalen med
Urban Hansen, da han endnu sad med papiret med notatet.
Jeg sagde: Vi har mere end 8.000 indmeldte lånere. De kan da
ikke sætte disses interesser på gaden. Det er ikke nogen grønt-
forretning.

Hvad siger De, sagde Urban Hansen. Har De 80.000 låne-
re?

Han skrev tallet ned.
– Nej, 8.000.
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Han stregede et nul.
Så lidt interesse havde han altså for det hele, at han kunne

tro, at der var 80.000 mennesker i en by med denne overborg-
mester, der interesserede sig for kunst.

Trofaste over for den lille mands sag, fyrede B.T. en bredside
mod rådhuset. De bragte hele midtersiden under overskriften
SÅ ER DET UD! Næste dag havde overborgmesteren siddet
og læst hele artiklen. Her var noget, han havde respekt for.
Han havde kaldt både ejendomsdirektøren og hr. Maschke op
og havde spurgt, om der var nogen af d’herrer, der havde læst
B.T. Dernæst læste han hele artiklen op ord for ord. Jeg fore-
stiller mig, at man altid gør det som ren rutine i sager, hvor en
avisartikel kan tolkes som kritik af styret, som blot er et sy-
stem af telefoner, der formelt skal have behandlet en sag.

Nogle dage senere sendte en advokat på min foranledning
rådhuset en protest imod opsigelsen og forlangte sagen for bo-
ligretten. Endnu nogle dage efter rejste en af borgerrepræsen-
tanterne sig op i salen og spurgte, hvad der var i vejen med
Kunstbiblioteket, hvor han i øvrigt selv var låner.

Ja, se det var jo en meget beklagelig sag, denne her, begynd-
te overborgmesteren, og jeg tænkte: Beklagelig! Nej, det var et
drama.

Jeg havde ikke noget parti bag mig, heller ikke nogen fagor-
ganisation. Min kamp var kampen for den personlige akti-
vitet, med den modstand, som det kolossalt organiserede sam-
fund kan byde en, det vil til livs. Det var ikke for at imøde-
komme kunsten, at man lejede kirken ud til mig. Det var ikke
for min skyld. Det var et politisk skaktræk omkring andre
mulige dispositioner, og jeg var tilsyneladende på det tids-
punkt en ufarlig person. Men kunsten er ikke nogen ufarlig
person. Når de lukker den inden for dørene, må de oven i
købet se i øjnene, at de kan havne med en bus i Ringsted. Det
er erkendt på internationalt plan. Man venter en violinkon-
cert, men der er en trompet i kassen. Nogle hører vand risle,
andre tænker pa W.C. Hvad enten man kaster lagkager eller
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gamle elektriske pærer mod publikum, møder det den usynlige
reservations glasplade, som også er det usynlige krav om den
åndelige formulering af en fysisk handling.

Overborgmesterens udtalelser i Borgerrepræsentationen re-
sulterede i, at Kunstbiblioteket fik tilbudt et andet rum i kir-
ken. Det var et rum i nordre sideskib, som vi hele tiden havde
kaldt Knud Pedersens kapel. Nu blev det på en ejendommelig
måde til virkelighed. Al den ballade, der havde været, betød,
at vi var på nippet til at gå fallit. Kunstnerne forlangte deres
billeder hjem i den tro, at Kunstbiblioteket skulle lukke, når
rådhuset havde sagt det, og lånerne leverede deres billeder til-
bage og regnede med, at de ikke kunne låne mere, når råd-
huset havde sagt det. Flere havde allerede indkøbt reproduk-
tioner til de pladser på væggen, hvor der før hang original-
kunst fra Kunstbiblioteket. Det var lige før vi måtte lukke un-
der alle omstændigheder. Det nye lokale var mindre, men sam-
tidig blev der stillet et lokale i kælderen til disposition. Parolen
var: Bare væk fra alteret. Jeg ønskede bare at få lov til at blive
inden for murene.

Den kunstner, hvis forestilling gav anledning til udsættelsen,
modtog næste år 10.000 kr. om året fra Statens Kunstfond
som en af de mest talentfulde komponister i Danmark. Det var
Henning Christiansen.

Ved en forestilling omkring den tid, hvor der var uro om
lejemålet, i Technisches Hochschule i Aachen, havde han i ka-
taloget fortalt om hændelsen i København og sluttet med or-
dene: Why are people so angry in Copenhagen. Men ved den
følgende forestilling i Aachen måtte kunstneren erkende, at
vreden ikke var et dansk fænomen. Ved forestillingen kom en
tysk kunstner ved navn Joseph Beuyes til at spilde nogle drå-
ber syre på en af tilskuernes tøj, og det havde ophidset til-
skuerne sådan, at kunstneren fik nogle på skrinet.

Med blodet løbende ned ad ansigtet, gik Beuyes derefter
rundt nede i salen og delte chokolade ud blandt de unge stu-
derende.
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Chokoladen skulle ellers have været brugt til et stykke, hvor
han ville male den mørke bitre chokolade lysebrun til fløde-
chokolade.



Et legat til rådhuset

Jeg syntes, at rådhuset skulle vide, hvad jeg syntes om kom-
munens debut i dansk kunstliv, så jeg stiftede et legat under
stor højtidelighed. Legatet skulle uddeles en gang om året,
være på 1.000 kr., og tildeles en politiker til at sætte sig ind i
moderne kunst. Det skulle falde på St. Bededag. Den første
politiker valget faldt på, blev borgmesteren for Københavns
Kommunes kulturelle magistratsafdeling, borgmester Ove
Weikop. Radioen var med på kæmpeironien og ringede grav-
alvorligt borgmesteren op på landet, hvor han var taget på
weekend. Man ville gerne høre, hvorledes han havde tænkt sig
at anvende de mange dejlige penge.

Borgmesteren var naturligvis overrumplet og kendte ikke
noget til, hvorledes han skulle modtage pengene. Det lød som
et eventyr, sagde han. Men det var sikkert ikke et eventyr, han
var glad for at høre. Mikrofonen blev givet over til mig, der
sad nede i kirken. Det skal jeg sige Dem, hr. borgmester, sva-
rede jeg over radioen, pengene vil blive sendt Dem på en check.
Jeg havde gerne villet vente lidt, for jeg havde ikke 1.000 kr.
på min checkkonto, men pressen havde skubbet på for at få
historien, så jeg måtte afsende den. Det lyder som et eventyr,
havde borgmesteren sagt til radioens folk. Det er bestikkelse
eller forsøg på bestikkelse, sagde han ved et møde på rådhuset
nogen tid senere. På bagsiden af Berlingske Tidende havde han
figureret, dér, hvor legater og lignende prisers uddeling bliver
omtalt, og i Aalborgbladene stod der artikler at læse om, at
man kunne måske forvente, at Aalborgs borgmester ville blive
næste års modtager af legatet. Der var en undertone af fnisen
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overalt, hvor man skrev om sagen, undtagen i Berlingske, men
det var jo også en konservativ borgmester, og ved meddelel-
sens alvor blev den næsten endnu morsommere. Check’en
kom efter nogen tid tilbage fra borgmesteren, og det var meget
belejligt.

Det følgende år havde jeg tænkt mig at uddele legatet til A.
P. Møller, skibsrederen, men så døde han, og jeg benyttede lej-
ligheden til også at lade legatet afgå ved døden i håbet om, at
det havde gjort sin virkning som en lille leveattest for Kunst-
biblioteket.



Eric Andersen

The horror of Copenhagen

Efter indflytningen i Knud Pedersens kapel kom Kunstbiblio-
teket langsomt på fode igen.

Den kunstner, som efter FLUXUS fik mest betydning for
Kunstbiblioteket, var den unge komponist Eric Andersen, der
ganske overtog den betydning, som tidligere Arthur Køpcke
havde haft.

De nye kunstideer, som jo efter deres natur indebar, at
kunstnerne, der udførte dem, mødte hinanden personligt,
bragte også mange stridigheder med sig. Enhver, der er lidt
fortrolig med kunstverdenen, har altid været slået af det intri-
gante forhold, der eksisterer mellem kunstnerne indbyrdes.
Hvor dette forhold kun har vist sig igennem kunstværkerne,
har der ikke været mulighed for de store sammenstød, men
her under FLUXUS flød der ustandselig blod imellem kunst-
nerne.

Køpcke havde vendt sig imod Dick Higgins, Joseph Beuyes,
Wolf Vostell, Henning Christiansen, og ... mig. Eric Andersen
havde bl.a. erklæret den eksperimenterende kunstskole og
Henning Christiansen krig.

Jeg selv havde vendt mig imod myndighederne, hvad enten
de hed kulturministeren, akademiet, eller kommunale kunst-
fond.

Eric Andersen var kun i begyndelsen af tyverne, da han del-
tog i FLUXUS-forestillingerne, så han var allerede af den
grund forudbestemt til at føre ideerne ud over, hvad der blev
vist her. Han havde efter FLUXUS rejst meget og havde været
i bil gennem Sovjetunionen og havde opført ting i Prag. Han
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havde også været i New York, som var udgangsstedet for
mange af de nye ideer.

Da han skulle opføre en ting i New York, hvor tilstede-
værelsen af et vist minimumsantal gæster var nødvendigt for
forestillingens gennemførelse, måtte han – tvunget af disse om-
stændigheder – annoncere sig som manden, der skar hovedet
af den lille havfrue. The horror of Copenhagen, kaldte annon-
cen ham. Han opnåede, hvad han ville, og ingen tænkte på at
arrestere denne fredelige mand. Det eneste aktive, der skete,
bortset fra, at folk kom til hans forestilling, var, at en dame
ringede op og spurgte, om hun måtte købe hovedet! Dollar.

Herhjemme startede han sin karriere ved som komponist at
indsende en komposition til en konkurrence arrangeret af ra-
diosymfoniorkestret. Han indsendte, som tidligere omtalt, al-
fabetet og kaldte kompositionen for »I have confidence in
you«. Så kunne de spille efter det. Det var naturligvis en for
stærk udfordring at insinuere, at hvis musikere og dirigenter
ikke fik stillet noder og musikken foran sig, kunne de ikke
frembringe en tone. Det var selvfølgelig en tilfældighed, at det
netop blev et symfoniorkester, der fik opgaven stillet. Den
kunne have været stillet på samme måde over for arbejderne
på en hvilken som helst fabrik.

Eric Andersen og Køpcke kom efterhånden i et snævert sam-
arbejde og var alene om at repræsentere avantgarden i Dan-
mark. Resten af de såkaldte avantgardister betegnede Eric An-
dersen som semi-avantgarden. Og så var jo også de venskaber
røget. Hvad han betragter Kunstbiblioteket som, vides ikke.
Som våbenbroder tror jeg, han betragter os som »baglandet«.

Sammen med Eric Andersen gennemførte Kunstbiblioteket
nu en række avantgardeforestillinger, som bragte udlånsvirk-
somheden i baggrunden for det ansvar, en institution med næ-
sten 10.000 medlemmer måtte føle over for den sags væsen,
som institutionen beskæftigede sig med.

En af de første ting, Eric Andersen og jeg lavede sammen
under deltagelse af Arthur Køpcke, var nogle aktiviteter, som
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var baseret på en kommunikationsidé, jeg havde fået om at
benytte telefoner og telefonmøder til at orientere gymnasiaster
over hele landet om, hvad der rørte sig aktuelt i kunsten.

To kunstnere, Eric Andersen og Arthur Køpcke, var placeret
i hver sin gruppe i København, og klokken 15 den 5. marts
1966 blev der etableret det første telefonmøde omfattende ca.
40 deltagere i alt. Det var et historisk øjeblik, den lørdag kl.
15. Selvom der ikke var tale om et sendested i en telefonsam-
tale, kunne man godt betragte den lille lejlighed i Nærum,
hvor en af kunstnerne sad, som det egentlige udgangspunkt,
og der herskede her en atmosfære, som mindede om, hvad
man kunne forestille sig har rådet ved den første radioudsen-
delse, hvor kammersanger Holm gik nervøst op og ned ad gul-
vet. I et roderi af papirer og borde, der var stillet sammen, var
man ikke et øjeblik i tvivl om, at det ikke drejede sig om en
ganske almindelig telefonsamtale, og mens alles øjne hang ved
minutviseren, der sneglede sig frem imod kl. 15, hørte man
Arthur Køpckes stemme sige: »Er I klar over, at i dette øjeblik
skriver vi kunsthistorie«.

Det, som havde vakt kunstnernes interesse for telefonfore-
stillingen var, at man gennemførte et møde, hvor et nyt medi-
um fik kunstnerisk status. Alle var samtidig på »talerstolen«
og havde den mulighed – frem for ved en radio- eller en fjern-
synsudsendelse – at deltage og stille sine spørgsmål og få dem
besvaret med det samme. Dette gav, det skulle vi snart mærke,
en enestående intimitet.

En gymnasiast har senere skrevet om sit indtryk af forsøget,
at man var hinanden tættere inde på livet, end om man havde
stået lige over for hinanden. En anden skrev, at det var noget
lort. Nu siger det sig selv, at telefonen i kunstundervisningen
kun kan anvendes til idédebat, men da idédebatten også er no-
get afgørende i tidens kunst, og da gymnasiasterne må have
visse forudsætninger for at indstille sig på en abstrakt diskus-
sion, så var det besluttet at give en essentiel problemstilling fra
starten.
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Eric Andersen havde sat sig for at præsentere gymnasia-
sterne for ideen med de højttalende telefoner i renkultur, så
han havde skrevet sit Opus 65, som lød: En telefonforestilling
for et hvilket som helst antal højttalende telefoner med et hvil-
ket som helst antal mennesker ved disse telefoner.

Forud for opførelsen var der til hver enkelt deltager udsendt
en instruktion. Den første forestilling bestod i, at Eric Ander-
sen læste Poes digt op om Annabel Lee:

It was many and many a year ago,
in a kingdom by the sea
o.s.v.

Efter hver anden linje kom en tilbagevendende afgivet mundt-
lig instruktion, som lød:

»De deltager i en telefonopførelse.
De kan selv dirigere denne opførelse ved at stille et spørgs-

mål, hvorefter den oplæste tekst vil blive repeteret, eller ved at
meddele Deres navn samt sætningen: ‘overtager oplæsningen’,
hvorefter De kan oplæse teksten forfra.«

Resultatet blev, at der godt inde i digtets fjerde eller femte
vers blev stillet et spørgsmål, og at oplæsningen derefter be-
gyndte helt forfra.

Dette fortsatte endeløst. Der blev startet på digtet forfra ved
blot den mindste støj, og til sidst kunne man mærke, at alle
sad med tilbageholdt åndedræt for at afvente en færdiggørel-
se, som overhovedet ikke var tilsigtet.

Formålet var at behandle intervallernes problem.
Da digtet blev afbrudt i sidste vers ved, at en af de delta-

gende kunstnere stillede spørgsmålet: »Hvad er adækvans«,
og den anden kunstner omgående replicerede ved at begynde
forfra, blev det dog en af de deltagende gymnasiaster for me-
get. Han bemægtigede sig telefonen og gennemlæste fra be-
gyndelsen til enden digtet uden at ænse afbrydelser eller forsøg
på at overtage oplæsningen fra anden side.
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En observatør, hvis telefon var koblet til dette første møde,
nedfældede sine indtryk af slutfasen således: Man havde ind-
tryk af en herreløs flyver uden kontakt med kontroltårnet, der
ustandselig søgte at få forbindelse med maskinen for at lede
den ned på jorden igen.

Til sidst afsluttede gymnasiasten; og man havde indtryk af,
at tårerne løb ned ad hans kinder i protest mod afbrydelserne.

And so, all the night-tide, I lie down
By the side
Of my darling – my darling – my life
And my bride,
In the sepulchre there by the sea,
In her tomb by the sounding sea.

Eric Andersen greb telefonen, som under hele mødet havde
ligget på bordet foran ham. Der var ganske utilsigtet frem-
kommet en konklusion. Han sagde: »Hermed har vi sluttet en
af mulighederne for en opførelse af Opus 65«.

Opførelsen, der varede 36 minutter og havde deltagere fra
hele landet, kostede alt i alt 52 kroner, så det er vist den billig-
ste kunstforestilling, der nogensinde er lavet.

Der er altså ikke noget i vejen for, at man kan tage en ame-
rikansk kunstner med på linjen, når Tønder Gymnasium hol-
der studiekredsmøde i moderne kunst. Den amerikanske
kunstner behøver oven i købet ikke engang at rejse sig op fra
lænestolen, hvor han end bor. Heller ikke, selvom han er rejst
på ferie til Australien!

Ved en udstilling på Charlottenborg havde Eric Andersen
engang udstillet en automat med to rækker skuffer. Automa-
ten var indrettet således, at man skulle kaste 4 énkrone-styk-
ker ind foroven, hvorefter man kunne åbne skuffen, der inde-
holdt ... 4 énkrone-stykker.

Efter udstillingen blev automaten sat ned i Kunstbiblioteket,
og herfra udstationeredes den til Studenterforeningen, hvor
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automaten blev opstillet på den hæderkronede trappe, hvor
der hver lørdag aften vælter lige så mange branderter ned ad
trappen, som der sendes kandidater ud fra universitetet. Først
var det tanken at opstille automaten uden for Studenterfor-
eningens bygning lige under en buste af Sokrates. Men man
var bange for hærværk. På trappen indendørs stod automaten
med festligt lys i lige for næsen af folk og i stedet for »Tobak«
stod der nu over de lysende skuffer med 4 énkroner i hver: Kø-
benhavns museum for moderne kunst præsenterer: Eric
Andersen.

Det blev 14 fornøjelige dage for automaten, der sluttelig
oplevede immatrikulationsfesten. Reaktionen fra studenterne
var ganske uforudset, men ved nærmere eftertanke kunne man
have sagt sig selv, at sådan ville det gå: Når der ikke sker no-
get, så må man selv gøre noget. Det var jo også devisen fra
FLUXUS. Når studenten ikke blev snydt, eller når han ikke fik
noget interessant igen, så måtte han selv udfolde sig. Jeg skal
viderebringe den liste, som blev udsendt til pressen (og na-
turligvis ikke blev bragt) om, hvad studenterne havde indlagt
i de tomme rum, efter at de skuffet havde taget det ud af auto-
maten, som de havde lagt ind i den:

et stykke sukker
en sentens (fuck dont fight)
et preservativ (ubrugt)
et sæt flødekande og sukkerskål
et brev til kunstneren om at sætte sig i forbindelse med en pige 

(navn og adresse)
et preservativ (brugt) og et cigaretskod
et preservativ (brugt)
et preservativ (ubrugt)
en kaffekop med underkop
et hulkort (kodet)
et askebæger med et preservativ (brugt) brugt vil sige netop

brugt
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en tom preservativpakke
4 knuste ruder i automaten
en seddel med påskriften: har du nogensinde suttet en stor 

hestepik af! Uhm, sperm er dejligt.
en tiøre.



Eric Andersens manifest

Jeg har til hensigt at etablere en aktivitet, der er på samme ni-
veau som de anskuelser og holdninger, der vil blive afdækket
og konstrueret i vor tid. En aktivitet ubelastet af den his-
toriske kendsgerning: at kunsten har udgjort en fiasko som et
socialt integreret element.

Jeg har til hensigt at etablere en aktivitet, der ikke er et
symptom eller en krystallisering af omgivelserne, men en akti-
vitet parallel til andre eksperimentelle attituder i en proces af
dannende karakter i stedet for en proces af kommenterende
karakter.

Idet, at udbygge og at uddybe er ikke dannende, aktive eller
sociale processer, men tekniske processer, der kun kan variere,
falsificere eller verificere.

Kun den stadige konstruktion uafhængig af entusiasme og
som en bestræbelse på det ekstreme – er ærlig.

Jeg har til hensigt at etablere en aktivitet, hvori det enkelte
produkt er et alternativ til det menneske og det system, der på
et hvilket som helst tidspunkt vil være konfronteret med det.
Jeg har til hensigt at danne en aktivitet, der vil udgøre et præ-
cist redskab ved forskning og spørgen – uden personlige dis-
kriminerende domme eller opstillinger og uden »temperamen-
tet« og »talentet« som den sædvanlige undskyldende legitima-
tion af individets aktivitet, konklusion eller synspunkt.

Jeg har til hensigt at danne en ny viden og realitet, løsrevet
fra affektationer som: humor, poetik, dynamik, fabulering
o.s.v. – og jeg finder, at et hvilket som helst synspunkt er langt
mere væsentligt end en hvilken som helst oplevelse.
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Jeg har til hensigt at etablere principielle holdninger og si-
tuationer i stedet for: emotionelle applikationer, materiale-
kombinationer og trivielle sanse-effekter som: lyd, farve,
form, substans, komposition og æstetik.

Jeg har til hensigt at danne en litterær aktivitet, hvor kon-
ceptionen er primær, og hvor tautologien ikke har nogen episk
eller udtrykkende funktion, men den rene funktion af kom-
munikation – der intet publikum forudsætter.

Jeg har til hensigt at etablere en aktivitet, der kommunike-
rer ved signaler, en ny humanitet af ny logik: det kasualistiske
og dannende i den enkelte eksistentielle (i.e. det enkelte prin-
cip) situation.

Den totalt fleksible aktivitet, der aldrig vil få mig til at gøre
det samme med hensyn til det samme. En holdning, hvor en
hvilken som helst ting ikke nødvendigvis er en hvilken som
helst ting, men kunne være: konflikt, adækvat, ækvivalent,
komplementært o.s.v., o.s.v.



Neo-letterismen

Den bevægelse, der afløste FLUXUS, og som allerede i nogle
år havde været på vej var neo-letterismen (af letter: brev).

For at forstå neo-letterismens forudsætninger må man
huske på, at på mange måder var billedkunsten gået ind i en
ny naturalisme, der kunne karakteriseres ved det billede, der
opstår ved at anbringe sit katalognummer under et vindue,
hvor kun en vinduesrude skiller kunstværket fra naturen.
(Nouveau realisme). Det var på denne baggrund svært for det
traditionelle oliemaleri at følge med og visse kunstnere udtalte
sig om maleriet som et traditionsbundet fænomen, der kun
kunne aftvinge den respekt som aftægt og alderdom har krav
på. Disse kunstnere gik i større og større tal over til en tredi-
mensional kunst.

Herimod opstod så neo-letterismen, der søgte at kommuni-
kere litterært eller at forske fundamentale spørgsmål inden for
kunsten (at erkende, ikke at opleve).

Eric Andersen må også på internationalt plan anerkendes
som en af grundlæggerne af neo-letterismen, men også før
han, såvidt det forekommer mig, selv erkendte denne destina-
tion for sin kunst, havde man mødt tendenserne sydfra.

I en periode sendte Nam june Paik breve af sted til måske
hundrede venner og bekendte hver dag, og hver dag indeholdt
disse breve 1 pfennig til hver. Det er lige ved at være en for-
nærmelse, sagde Køpcke, og så slagtede han ham også.

I Japan havde Chieko Shiomi lavet et digt, som hun kaldte
»spatial poem nr. one«, og som bestod i, at hun udsendte små
kort til kunstnere over hele jorden, bad dem skrive et eller
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andet på kortet og lægge det, gemme det eller bortkaste det et
eller andet sted og sende hende meddelelse om tekst og steder,
hvor kortet var lagt. Et kort var sat fast i et træ i Hyde Park,
et bag panelet ved et bestemt billede i Prado-museet. Et kort
flød rundt i Hudsonbugten og et var smidt ud af en atlanter-
havsbåd, der medbragte en kunstner på vej fra Amerika til Eu-
ropa eller omvendt.

Da Chieko Shiomi havde modtaget alle oplysningerne, fik
kunstnerne, som havde deltaget, få måneder senere hver et
verdenskort med indtegninger af de forskellige steder kortene
var lagt og med små faner, der indeholdt tekster og placerin-
ger.

Paik havde tænkt på ordet, som betyder sødsalt, men da der
ikke findes noget sådant, havde han ikke nedskrevet det på sit
kort. György Ligeti fra Wien havde skrevet MERD(R)E og
havde skyllet det ud i toilettet og ned i Wiens kloaksystem.
Love is long, havde en anonym skrevet og anbragt kortet i et
træ i Central Park i New York. Thomas Schmit havde skrevet
»exactly eleven words is, what I’m writing on this card«. Mo-
torrad, skrev Diter Rot, og One More skrev William Meyer i
USA og sendte kortet til en ikke eksisterende adresse i Denver,
Colorado, uden afsender. There is no need for words, skrev
Joe Jones. Køpcke skrev: Fill out with own imagination. På
kortet, der var anbragt i træet i Hyde Park stod »CORSETS«.

Af andre internationale neo-letterister bør nævnes Emmett
Williams og Daniel Spoerri. Den sidstnævnte har skrevet en
topographie du hasard anecdotigue, der består af en gennem-
gang af en opstilling, hvor de enkelte genstande på et bord er
indtegnede i en grundplan, og deres historie fortælles derefter
i henseende til hvem, der har drukket af koppen på bordet,
hvis cigaretter, der ligger i askebægrene, hvilke mærker, hvor
meget koppen har kostet, hvor den er købt etc., en lang beskri-
velse, en næsten videnskabelig nøgtern rapport. Emmett Wil-
liams har senere fortsat disse beskrivelser i en udvidelse af Spo-
erris arbejde. En anden af de store neo-letterister er George
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Brecht, der bor i Sydfrankrig, og hvis bog Water Yam er en
plasticæske indeholdende små kort med hans arbejder.

Neo-letterismen behøvede ikke at give sig udtryk alene ved
det skrevne. Da Robert Filliou var i København, lavede han 12
grammofonplader med »Whispered art history« for juke box.
Da Daniel Spoerri hørte om disse plader, ønskede han at for-
tælle 12 historier om æg for juke box, og den tyske digter Ba-
zon Brock ville lave 12 plader med applaus. Applaus ved en
tale af Hitler, ved en doktorudnævnelse, en familiemiddag, et
fodboldmål – i det svenske målnet, etc. Også telefonmøderne
var udtryk for den nye kunstretning.

Neo-letterismen sendte meddelelser eller opfordringer. Den
svensk-franske kunstner Erik Dietmann sendte et trykt kort
med teksten: Giv Erik Dietmann 7.250 kr., underskrevet Ro-
bert Filliou. Eric Andersen sendte et kort med teksten: Don’t
do anything to this very nice card, but mail it. Wolf Vostell
uddelte sedler med opfordring til at se ind i en elefants øje i 24
timer. I USA lavede Robert Watts en bronzeafstøbning af et
brev og lagde det i en postkasse. Kommunikationsproblemer
var de spørgsmål, disse kunstnere behandlede, og Byens Bille-
de optrådte som formidler af en brevkortservice, hvor forbi-
passerende kunne trække postkort i en automat, der indeholdt
bestillingskort til et originalt kunstværk.

Der var nu gået godt 15 år fra ophængningen af det første
Byens Billede, udført af Christine Swane, på staffeliet på Grøn-
ningen. Det havde været en lang vej frem til den lille brevkort-
automat, der nu sad i billedets sted.

Bestilleren skulle blot udfylde kortets bagside med sine
ideer, ønsker og forslag, så ville han inden for 5 dage modtage
et kunstværk udført på basis af de indsendte ideer. Udførelsen
skete i samarbejde med Københavns Museum for moderne
Kunst, som slet ikke eksisterede, som andet end et ikke eksi-
sterende kunstmuseum, hvori maleren Tom Krøyer havde vist
en udstilling af usynlige billeder.

Og bestillingskortene væltede ind:
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Send mig et billede af solnedgangen ved Vesterhavet – eller
bag klitterne, ja, der måtte gerne være grantræer i forgrunden.
– Send mig et billede af en strandkant med klinter og et varmt
blåt hav. Send mig et billede med landskab med køer og – hvis
De kan – heste. Send mig et billede med gamle huse i en smal
gyde fra en jysk provinsby. Send mig et billede – ikke for gam-
meldags – men man skal alligevel kunne se, hvad det forestil-
ler, og helst i blå farver, som skal stå til en gul sofa. Send mig
et modelbillede. Hun skal være buttet og helst med et langt
rødt hår, og hun skal være varmblodig. Send mig et billede
med det nyeste nye, så vi kan få noget at snakke om, hvis De
ikke kan male et billede med badende børn, der løber ud i
strandkanten. Send mig et billede, der skal være helt abstrakt,
men først og fremmest med en stærk grøn, brun og sort farve.
Kan De male min datter, så det ligner? Er det nok at indsende
et fotografi, eller skal De se hende? Send mig et voldsomt bil-
lede. Giv mig et billede, der kan give mig en oplevelse. Jeg har
altid tænkt på et billede, jeg engang har set, og som ser om-
trent sådan ud, som jeg har tegnet. Kan De male det? Kender
De billedet? Kan De male et samleje, så man ser det hele? Send
mig et à la Mondrian, men originalt, eller et billede à la Klee,
men ikke for lille.

Alle disse ønsker blev udført med koldt blod og til stan-
dardpris, kr. 29,85, prisen for en fotostatforstørrelse af det
indsendte ønske, ætset ind i en 0,5 mm tyk polystyrenplade,
der kunne bruges som kliché til at trykke yderligere eksempla-
rer efter. Der var fri returret i 5 dage.

Således har Byens Billede efterhånden taget konsekvenserne
af de ideer, som oprindeligt startede hele arbejdet. Medens op-
gaven i starten var at bringe kunsten ud til folk, udviklede den
sig til at trække kunsten ud af folk under erkendelse af, at et-
hvert menneske i sig indeholder en fundamental fornemhed,
og det er vigtigere, at dette erkendes, end at der gives oplevel-
ser tilført af andre. Kunsten, som underholdning, var sendt ud
ad køkkendøren, og kunsten, som en slags pseudofilosofi,
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havde taget dens plads. Vi nærmede os den situation, som den
amerikanske økonom og samfundsforsker John Kenneth Gal-
braith havde forudset: At samfundets fremtidsproblemer ikke
løses af økonomer eller politikere, men af kunstnere, digtere
og filosofisk indstillede mennesker, der underkaster selv de
mest dagligdags handlinger en nærmere iagttagelse for at finde
et nyt forståelsessystem for menneskets tilværelse.

Og medens bestillingskortene kommer ind med bestillinger
på kunstnerisk arbejde, sidder kunstnere fra hele verden i det
japanske kirsebærtræ og synger. This way Brouwn, kalder
Brouwn, og love joe shiomi, skriver Robert Filliou, og Alison
Knowles lader en rød fjer, mærket »fjer«, falde ned fra sin
brandtrappe i New York. Vinden tog den og førte den om-
kring 10 fod langs med fortovet på Broadway ved Canal
Street. Så satte den sig fast i en rist og blev siddende der i
omkring en time. Derefter forsvandt den.





Af Skitse til en idéescalation
af projektmager Pedersen





Tapp und Tast-kino

Den østrigske kunstnerinde Valie Export havde bygget en
kasse omkring sin overkrop. Kassen var åben fortil, hvor der
hang to små gardiner ned som et scenetæppe.

På gaderne i München gik hun rundt og opførte sin Tapp
und Tastfilm.

Den lille biograf, hun bar foran sig, kunne besøges af to hæn-
der, der blev stukket ind igennem forhænget. Bag forhænget
vistes hendes berøringsfilm, en bevægelig, kødelig film. Fore-
stillingen fandt sted i mørke, som andre biografforestillinger.
Men tilskueren var rollehavende, spillede hovedrollen sam-
men med Valie Export og stod selv i det klare dagslys og så ind
i hendes klare øjne imens.

I den etablerede biograf, har hun sagt, spiller Cary Grant og
Sophia Loren, men ingen ser dig. Her er det dig, der spiller i
lyset, dig, der er stjernen sammen med en anden stjerne, mig,
Kom indenfor, der er ingen fare.

Den etablerede biograf giver dig forestillingen om et bryst,
et bryst, der er reproduceret tusinder af gange. Berøringsbio-
grafen giver dig det virkelige bryst.

Og medens ingen så hænderne, der stavede sig igennem hen-
des barm i mørket kunne de to elskende hovedpersoner tale
sammen udenfor, ude midt på gaden, midt i München.

En FLUXUS-kunstner havde lavet en serie små krukker, der
var opstillet på podier. Krukkerne var sortmalede og åbningen
var overtrukket med gummi, hvori der var snittet en sprække
lang nok til at en finger kunne presses igennem og stikkes ned
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på bunden. Den søgende fingerspids fandt i mørket små knap-
per på bunden af krukken og kunne føle deres form.



Eksempler på samarbejde/identifikation 
mellem kunsten og erhvervslivet

Samarbejdet mellem kunsten og erhvervslivet er mere end sel-
skabslege for aktieselskaber.

Hvis den igangsættende kunstner er et fremmedelement og
hans idé ikke behandles seriøst bliver det derimod let til slet og
ret selskabsleg.

Men er kunstneren måske en af de ansatte selv eller ansættes
han til at udføre sit arbejde som en del af virksomhedens
virke, da kan selskabslegen blive kunst. Ganske som de akti-
viteter der her skal omtales, udefra set, let kan fremtræde som
selskabslege for mange.

Koncert for skibsfløjter
EKSEMPEL 1
En stor rederifusion afholder reception og fest i anledning af
sammenslutningen. Kunsten kan bidrage med en koncert ud-
ført af skibsfløjterne på den måde, at en kunstner forinden hø-
rer disse fløjter og komponerer en melodi, der spilles af de en-
kelte fløjter, hvor i verden de end befinder sig, som et instru-
ment løsrevet fra et orkester. Direktionen kan godt få et parti-
tur på bånd. Hvorefter Københavns Havnevæsen anmoder
om at få koncerten spillet i Københavns havn med andre til-
fældigt tilstedeværende »instrumenter«.

Dette enkle eksempel viser samarbejdets omfang, idet hele
byen hører koncerten – hele verden de enkelte toner – skibene
er med, mandskabet trækker i fløjterne, og heroverfor har kun
nogle få adgang til receptionens mere meningsløse pindemad-

129



der. Alle er med og koncerten er skrevet for alle. Der kræves
hverken koncertsal eller musikere.

Aktion med en bil
EKSEMPEL 2
Taxabilerne i en by dirigeres over en radio. Lygterne tændes og
slukkes, blinklysene sættes i funktion, først det ene sæt, så det
andet. Retninger bestemmes. Bilerne føres til samme sted og
spredes igen. Bildørene åbnes og motorerne speedes op. Baga-
gerummene fyldes og tømmes.

Eller andre sættes i stand til at dirigere bilerne med walkie-
talkies.

Mønstret analyseres, dirigeres, ændres eller udføres efter en
vilkårlighed, som er statistisk beregnet eller beregnet efter ind-
skydelse. Taxabilerne er instrumenter i en koncert af bevægel-
se eller funktion i hverdagen.

Eller taxabilerne bliver hyret af demonstranter foran en
ambassade og bliver beordret til at spærre gaderne for politi-
et.

Eller bliver bedt om at køre efter politibilerne og med alle
demonstranterne på bagsæderne og forsæderne i taxaerne un-
dersøgende: Hvor kører politiet hen? Sidder demonstranterne
i bilerne, der kører efter politiets vogne?

Hvor mange biler hører der til, for at blokere alle udfaldsve-
je fra en by?

Men fredeligt kører vi rundt i byen og dirigerer bilerne efter
vore behov.

Og vi er ikke kunstnere, men passagerer i kunsten. Vi kan
blot bestemme, hvor bilen skal køre hen. Og lader os nøje med
det.

Der er visse virksomheder vi har særlig kig på.
Ikke på grund af deres betydning økonomisk eller sam-

fundsmæssigt, heller ikke på grund af deres betydning for
kunsten, men fordi de synes fuldstændig uegnede:
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En ammoniakfabrik, et jernstøberi, en maskinfabrik. Fort-
sæt*

Tændstikker for kejthåndede
EKSEMPEL 3
George Brecht skulle bruge 300 æsker tændstikker for kejt-
håndede og vi henvendte os til Gosch-tændstikfabrikkerne i
København. Ved ekspeditionsskranken var de desorienterede,
men vi fortalte med så stor selvfølgelighed, som vi kunne mo-
bilisere, at tændstikker for kejthåndede ganske enkelt var
tændstikker med svovl i begge ender. Og det skabte røre, både
på driftskontoret, i direktionen og i reklameafdelingen. Drifts-
ingeniøren erklærede opgaven for umulig. Så meget var tænd-
stikproduktionen automatiseret, sagde han, så en omlægning,
der resulterede i, at der kom svovl på begge ender var uigen-
nemførlig, og da i hvert fald, når det kun drejede sig om et så
lille antal æsker. Teknikeren var dog i hvert fald ikke blind for
en kommers. Om vi ikke ville lade os nøje med 400 alminde-
lige æsker. De rakte os skyndsomt fire kartoner over skranken
for at slippe af med os. Men så let gik det ikke.

Produktionen af tændstikker foregår således at tændstik-
kerne, når de er udskårne, kører på store tromler ned i et
svovlbad, og det siger sig selv, at det er udelukket, at man kan
sidde og vende hver enkelt tændstik.

Om vi ikke kunne gøre det selv? spurgte vi. Hvis vi fik en
krukke med svovl, så ville det være os en smal sag at komme
svovl i begge ender af de mange æsker, som vi havde mod-
taget. Men det gik naturligvis ikke på grund af eksplosions-
faren. Men man behandlede spørgsmålet ligesom man senere
behandlede spørgsmålet om, hvorvidt vi kunne få lov til selv
at komme ud på tændstikfabrikken og lave produktionen.
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Dette spørgsmål blev forelagt tillidsmændene, men det var
klart, de kunne ikke have uorganiserede rendende på fabrik-
ken. Hvordan skulle vi aflønnes? Hvis arbejde tog vi etc. Til
sidst var spørgsmålet gennemdrøftet og jeg tror de fleste nøg-
leansatte i fabrikken havde taget stilling til spørgsmålet om
tændstikker for kejthåndede. Vi resignerede.

Nogen tid efter kom der en lille pakke fra tændstikfabrik-
ken. Indholdet var een æske tændstikker, der var fint indpak-
ket i sølvpapir. Vi åbnede den. Der var svolv i begge ender! Vi
skulle ikke tro, de ikke kunne! Æsken blev straks sendt til
England til George Brecht, som kvitterede med at foreslå den
samme procedure gennemført over for AB Svenske Tændstik-
fabrikker i Jönköbing. Det kunne han selv gøre, hvis han gad.
Nu var spillet overstået, og vi var ikke missionærer. Han
takkede iøvrigt på et brevkort med en gengivelse af den første
tændstik i verden udført af en engelsk opfinder. Denne tænd-
stik befandt sig på teknisk museum i England, og jeg havde i
grunden aldrig tænkt over at tændstikken nogensinde var ble-
vet opfundet. I hvert fald ikke at det var en så relativ ny op-
findelse, og at opfinderen havde indskrevet sit navn i opfin-
delsernes historie.
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Byggeprojektet, et mønsterprojekt

EKSEMPEL 4
George Brecht deltog i byggeprojektet.

Hans idé var, således som han fortalte den til Eric Andersen,
som sørgede for den praktiske udformning, at man rundt om-
kring i København på nærmere angivne centrale steder skulle
indrette elskovsrum ud fra samme motivering som man havde
telefonkiosker, og indrettet som små celler, hvor man kunne
trække sig tilbage og sidde og spille kort eller hvad man nu
kunne finde på. Rummet var nemlig udstyret med en lang
række faciliteter, såsom garderobe, baderum, båndspillere
med flere stationer, duft-dyser med forskellige slags dufte, te-
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køkken, filmfremvisere og optagere såvel som puder med me-
get mere. Placeringerne var spredt over hele København lige
fra Grundtvigskirken, Amalienborg Slotsplads, til almindelige
boligkvarterer.

Året 1968, den 28. november kl. 15.30,
indledtes dette byggeprojekt, der er udført af
kunstnerne Eric Andersen, George Brecht og
Arthur Køpcke.
Med Kunstbiblioteket i Nikolaj Kirke som
bygherre er på denne dag, ved en højtidelighed
i Officersforeningens lokaler på Rådhuspladsen
i København, oprettet en sparekassebog på 100
kr. i Bikuben.
Omkostningerne ved projektet er beregnet til 6
milliarder og 59 millioner kroner.
Opførelsen vil herefter kunne finde sted om 284
år og 201 dage.

Byggeprojektet kan betragtes som model for alt fremtidigt
samarbejde med erhvervslivet og findes i dag opbevaret på Det
kgl. Bibliotek, hvor det venter på at blive realiseret når dets tid
kommer. Og den kommer sent. For projektet koster 6 milliar-
der og 59 millioner kroner at gennemføre, og sparekassen har
modtaget 100 kr. fra mig på en sparekassebog. Først 284 år og
201 dag efter oprettelsen vil de 6 milliarder og 59 millioner
kroner være til disposition, men det vil de til gengæld også.
Tillige med byggeprojektet befinder sparekassebogen sig på
Det kgl. Bibliotek, og der er tale om den længste deponerings-
forpligtelse Det kgl. Bibliotek nogensinde har påtaget sig. Men
biblioteket har naturligvis mange ting, som har befundet sig i
Det kgl. Bibliotek i mere end 284 år. Det er blot altid sværere
at forestille sig en så fjern fremtid end fortiden.

Hvor holder virkeligheden op, og hvor begynder fantasien i
dette fantastiske projekt. Alle økonomer ryster på hovedet,
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men nogle ryster først på hovedet når de forestiller sig de 20 år
og andre først, når de forestiller sig de 200 år. For os var der
ingen hovedrysten. Dette var ikke science fiction. Det var for
os en klar realistisk metode bragt i anvendelse over for noget,
som man ikke på indeværende tidspunkt havde råd til at be-
tale og vel at mærke under bevarelse af fuldstændig uafhæn-
gighed. Som modul kan det anvendes af enhver som drømmer
om det usandsynligt kostbare. Efterkommere, som han ikke
engang kan forestille sig, ja, som endnu ikke er født, kan han
glæde med dette, hvis han træffer sin beslutning om det fan-
tastiske, som han kun selv magter at give grundlaget for. Eller
er projektet religiøst? Nej, det er barsk virkelighed, kunne vi
argumentere al den tid vi overhovedet gad at argumentere. Jeg
gjorde, kunstnerne gjorde ikke.

Hvis man forestiller sig et hus for 284 år siden, hvor bygher-
ren ønsker sig, at han gerne fra dette hus ville kunne bringe sig
i personlig kontakt med en person på den anden side af jorden
inden for få øjeblikke, at han ville kunne tænde for et apparat
og få samtidige begivenheder lige ind i stuen. Så er det klart, at
blot kravet om en telefon og et tv-apparat ville have bragt pro-
jektet langt over den pris på denne tid, hvor telefon og fjern-
syn simpelthen gik med i købet. Det er denne situation, der
måske mest kalder på eftertanke. I byggeprojektet var der for-
udsat anvendelsen af så meget datateknik, som man brugte på
dette tidspunkt til at sende raketter til fremmede kloder, men
til gengæld overhovedet ikke teknik, som ikke fandtes. Hvis
den eksisterende teknik blev anvendt til dette byggeformål af
et enfamiliehus og ikke til raketten, så var byggeprojektet alle-
rede en realitet. Hvilket også var tankevækkende for andre
proportioneringer i denne verden.

At projektet så rummede en flexibilitet, så man kunne fore-
stille sig at fortsættelsen af denne fremstilling om 284 år var
indbygget i den som program side om side med dens erhvervs-
program, der sørgede for at hele byggeriet var selverhver-
vende, når det var opført, det var til gengæld noget, der kunne
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gøre projektet til et trosanliggende, en slags gud med indbyg-
get garanti for sin tilstedeværelse, men alligevel utrolig og alt
beherskende. Det er så en anden sag.

Byggeprojektet omfattede 5 milliarder små masseenheder,
der blev styret af 5 milliarder små transistorer, den ene styrede
den anden og den anden den ene i en reversibel proces, der
satte transistorerne til foruden at producere nye transistorer
ud af den anden masse og ændre ved transistorerne, endvidere
at forme masseenhederne på forskellig vis, give massen for-
skellig konsistens fra luftart og væske til muld og faste stoffer
og byggematerialer, tillige med maskiner, som kunne omforme
andre dele af stoffet og benytte det og kraner og syntetiske
skove eller biologiske processer som satte rene livsforløb i
sving og udviklede disse. Der var kun eet vilkår i processen:
Det hele blev styret efter princippet statistisk vilkårlighed, så
man kunne ikke forvente at sidde i den samme stue to dage i
træk, ligge i den samme seng ved den samme pige, eller spise
den samme mad på det samme bord og køre til det samme ar-
bejde ad den samme vej. Veje blev bygget af maskinen efter-
hånden som de skulle bruges, efter maskinens vurderinger.
Men intet kunne gentages og blev det gentaget så var det gan-
ske tilfældigt. Men det kunne altså dog finde sted. Situationen
er næsten ved i sin kerne at indeholde et gudsbegreb, hvor
man, som en ideel figur, faktisk blev holdt inde i folden af sin
egen bekæmpelse ved hjælp af progressive kræfter om 284 år
og 201 dag, hvor det muligvis ville kunne realiseres på samme
selvfølgelige måde som en edb-forespørgsel i dag.

Byggeprojektets indhold var udført af Eric Andersen.
Også Arthur Køpcke deltog i et tredje led, der var uafhæn-

gigt af Eric Andersens og George Brechts.
Åbningshøjtideligheden, hvor vi satte byggeprojektet og

dermed ventetiden i gang, fandt sted den 28. november 1968
ved en højtidelighed i Officersforeningens lokaler på Rådhus-
pladsen i København. Under billeder af kong Christian den
Tiende til hest og imellem læderbetrukne stole og plyssofaer,
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ved blanke mahogniborde og med udsigt til Rådhustårnet og
Tivoli fyredes startskuddet af i form af store fotostater, der var
fremlagt til dokumentation for, at vi var rigtig vel forvarede.

Samtalen gik og ideerne fløj rundt mellem de fremmødte in-
viterede som var sparekassens gæster. Jeg havde først lavet en
liste på 150. Det er et tilbagevendende krav til kunstnerne ikke
at være overdrevent beskedne, når de skal præsentere deres
samarbejde med en erhvervsvirksomhed. På den anden side
skal virksomheden nok finde ud af at styre den slags udske-
jelser af publicity den rigtige vej, og det sørgede sparekassens
pressechef for. Med en professionalisme som enhver galleri-
mand måtte misunde ham og enhver udstillingsarrangør tilli-
ge, kørte han skibet fra bedding på den helt rigtige måde.

Til stede var blandt de indbudte mødt en fin herre fra Det
kgl. Bibliotek. Han mødte op med bowlerhat og paraply, med
gamacher og med sølvvest og urkæde. »Det er nu min måde at
være provo på«, hviskede han dæmpet og med et undskyl-
dende smil til Arthur Køpcke, der hjalp ham af med overtøjet.
Han og jeg holdt taler for hinanden, og han udtrykte ønsket
om, at alle pligtafleveringer fandt sted under tilsvarende fest-
lige former. Han skulle da gerne komme til stede.

Sammen med sparekassedirektøren havde vi drøftet det rig-
tige sted for sammenkomsten og højtideligheden. Jeg opfange-
de et umærkeligt smil da jeg foreslog Officersforeningen. Net-
op. Netop Officersforeningen. Der kunne overhovedet ikke
tænkes noget andet sted. Og her kommer noget centralt for
hele arrangementet. Det ville have skudt præcis ved siden af
målet om højtideligheden havde fundet sted i Kunstbiblioteket
og havde været en udstilling. Og lige så præcist ved siden af,
hvis det havde været sparekassens egne repræsentations-
lokaler, der havde dannet rammen. Vi vidste det alle. Spare-
kassedirektøren havde under det hele med en kunstners sik-
kerhed nøje balanceret imellem de banaliteter, som kunne
have ramt og kunne have ødelagt det hele. Et lidt for stort
mærke med sparekassens navn blev fjernet. Dette var ikke en
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reklamesag fortalte han. Og samtidig fremviste han en stor-
slåethed ved udfærdigelsen af den tryksag, der blev udfærdiget
med selve projektet og som i udseende kom til at svare til de
forventninger og det image man med rimelighed måtte kunne
forlange af et projekt, der de næste måneder skulle flyve ver-
den, også kunstverdenen over, og som skulle blive deponeret –
tillige – i kongresbiblioteket i Washington, selvom dette måske
ikke i sig selv er noget bemærkelsesværdigt.

Sjældent har nogen kunstner aftvunget kunstnere så stor
respekt som den respekt sparekassens direktør aftvang os.

Nogen tid efter åbningshøjtideligheden anmeldte vi vor an-
komst til sparekassens direktion for at takke. Efter vore simp-
le hovedregninger kunne vi godt regne ud, at hele denne pro-
motion omkring projektet måtte have kostet sparekassen et
beløb, som svarede til at de 100 kr. allerede havde stået i spa-
rekassen i 70 år.

Der blev stillet portvinsglas frem på en lille sølvbakke, og vi
talte løst og fast om projektet samtidig med, at vi fremførte
vores oprigtige taknemmelighed.

Som rosinen i pølseenden trak vi et brev frem og overrakte
det til sparekassedirektøren.

Det var et brev fra en bank i København. Deres agent i Paris
havde læst om det fantastiske byggeprojekt i Herald Tribune
og havde skrevet hjem om det. Banken ville blot med dette
brev ikke undlade at gøre os opmærksomme på, at hvis vi i
stedet havde valgt denne bank for deponeringen af de 100 kr.,
så ville beløbet være vokset til de ønskede 6 milliarder og 59
millioner kroner ikke om 284 år og 201 dag, men allerede i
løbet af 223 år og 14 dage!
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Ur-projekt

Stil de fire ure på Københavns rådhustårn således, at det fron-
tale ur stilles nogle minutter fra 0 til 60 minutter gange 12
frem, medens det rygvendte ur stilles et andet minuttal lige-
ledes fra 0 til 60 gange 12 frem. Uret mod Tivoli stilles lige så
mange minutter tilbage som det rygvendte blev stillet frem og
uret mod lurblæserne stilles lige så meget tilbage som det fron-
tale ur blev stillet frem.

For at finde ud af, hvad klokken er, må man bevæge sig hele
vejen rundt om rådhuset og tage hensyn til den tid man er om
at gennemløbe ruten. Ved sammenholdelse af differencerne,
der svarer til hinanden, dividere dem med to og lægge den rig-
tige difference til det ur, der er stillet tilbage eller trække den
samme difference fra det ur, der er stillet tilsvarende frem, fin-
des det rette klokkeslet.

Eller sagt på en anden måde:
De fire urskiver på tårnet stilles således
Nord: A + a1

Vest: A – a2

Syd: A + a2

Øst: A – a1

hvor A er tidspunktet og a er et minuttal fra 0 til 12 x 60.
Hvortil alt det besvær? Ja, hvortil det besvær med at finde et

helt nøjagtigt klokkeslæt? Hvis man har lidt ondt af den forbi-
passerende, som ved et blik på uret opdager, at han er for sent
på den og må sætte farten op, så kan man til gengæld glæde
sig sammen med den, der fra den anden side opdager, at han
kan give sig lidt ekstra tid, fordi han har masser af tid.
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Og allermest kan man jo glæde sig sammen med den per-
son, der krydser de to andre og opdager, at han faktisk ikke er
på vej til arbejde, men på vej hjem, og at dagen er gået.





Åbn noget,
som er lukket





Det er ikke usædvanligt blandt kunstnere af i dag, at disse –
efter en adresseliste, der synes lige så vigtig for kunstnerne,
som en kodebog for hemmelige agenter – sender hilsner, pro-
jekter, livstegn og spørgsmål til andre kunstnere over hele jor-
den. Man kan kritisere formen, at kun et fåtal inviteres til at
deltage, men ser man på Mieko Shiomis danske deltagerliste
opdager man, at udvælgelsen sker med rund hånd i hvert fald
i sammenligning med deltagende amerikanske kunstnere. Jeg
tænker her på min egen tilstedeværelse på denne liste.

Mieko Shiomis øvelse er 5te i en række spatial poems.
Spørgsmålet lyder fra Rusland til USA fra Japan til Tjek-

koslovakiet, til England, Tyskland og Danmark:

OPEN SOMETHING, WHICH IS CLOSED
performance period 15 july – 5 aug 1972

redegør inden for 300 ord for omstændighederne i forbindelse
med åbningen.

Der er så mange faldgruber og besnærende løsninger på opfor-
dringen, at jeg i første omgang hellere havde lagt brevet bort.
Og det gjorde jeg. Men problemet arbejdede i mig.

Først blev det gennemgået i min personlige perceptron og
næsten ligegyldigt hvordan jeg vendte og drejede spørgsmålet,
så var det åbenbart, at de ideer jeg fik som var nye, de var ikke
gode, og de ideer jeg fik der var gode, de var ikke nye.

Ved at tænke over sagen erindrede jeg, hvordan mange

153



kunstnere allerede havde behandlet spørgsmålet, og jeg tænk-
te over om disse ville finde deres gamle projekter frem fra
skrivebordsskuffen og sende dem over havet. Jeg tror det ikke.

Der var først Ben Vautier. Han havde ligefrem lavet et tids-
skrift, der formentlig kun var udkommet i et nummer, og som
hed OPEN. Tidsskriftet havde underrubrikken

OPEN TOUT AND CLOSE NOTHING
og det var ganske typisk for ham.

Så var der Bamse Kragh Jacobsen, som for mange år siden
havde lavet en såkaldt USELESS INVENTION (unyttig
opfindelse).

Han havde indlagt lys i en cigarkasse på den måde, at lyset
blev tændt, når cigarkassen blev lukket og slukkedes når den
blev åbnet.

Bamses projekt kunne man selvfølgelig stjæle for han var ikke
deltager i spatial poems. Men der var det problem, at løsnin-
gen var anbragt i et objekt, ready made skulptur om man vil,
men ikke inden for en »uspecialiseret intellektuel udfoldelse«
(jfr. foredraget om de nye ideer).

Hvad ville Robert Filliou lave? Han var den eneste jeg kend-
te, der kunne skrive: I opened her eyes with my lips, eller lig-
nende på en så selvfølgelig måde, som man ville åbne en øl på
en varm sommerdag. Men det var nu hans poetiske kvalitet,
og jeg glædede mig til at læse hans version til sin tid. Det var
bare ikke mig.

Endelig var der jo Køpcke:
ÅBN VINDUET OG HOLD EN TALE. HVIS DER IKKE

KOMMER REAKTION, SÅ ÅBN ET ANDET VINDUE OG
HOLD DEN SAMME TALE – ELLER EN ANDEN TALE.

Denne løsning var værdiladet og kunst-kunstnerisk og noget i
den retning ville jeg heller ikke være med til for mit vedkom-
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mende. Ikke engang en drejning af det kendte ville være mig
nok. Jeg ønskede det ekstreme og det ekstremt anderledes.

Men jeg selv havde intet lavet og alle de første overvejelser
var kassable. Kendte man indholdet af brevet før det var åbent
var det i en raffineret fortolkning Mieko Shiomis eget stykke,
og det ville måske være nummer 1.

Alle ideer om at åbne folks øjne for et eller andet missione-
rende var moralsk og værdiladet og måtte på forhånd kasseres.

Åbne for en hane eller en dør eller en flig fra fortid eller
fremtid ligeså. Ingen symboler og ingen gentagelse af George
Brechts udmærkede øvelse med at tænde og slukke lyset.

Åbne for tabuer måtte man overlade folk som havde tabuer,
ellers ville det være teater.

Efter en uge skrev jeg til tv og bad dem optage en af øvel-
serne, som jeg har bragt førhen og – når optagelserne med stor
omhu var forberedt og havde fundet sted, da at åbne for kas-
setten med den eksponerede film ud fra Robert Fillious kunst-
definition: Mens det laves er det ART. Når det er lavet er det
NONART etc.

Men allerede næste dag kunne jeg have sparket mig selv
over benet. Det var jo aggressivt og oven i købet missioneren-
de over for Robert Fillious ideer og ideen om at gøre tv til et
laboratorium, et universitet, mere end den ugebladsefterlig-
ning det er. Kulturkritisk. Kassabelt.

Endnu to dage gik og så var den der. Fri og ubehæftet, syn-
tes jeg.

Jeg bestilte tid hos en anerkendt portrætfotograf, en såkaldt
kgl. hoffotograf, der oven i købet havde udført et stort kultur-
politisk arbejde i fotografiets barndom ved at fotografere og
filme kulturhistoriske begivenheder og bygninger og gade-
partier før de blev nedrevet. Jeg bestilte tid til et portræt. Op-
tagelsen fandt sted under den største omhu: Lidt mere lys her,
lidt mindre der. Der blev taget et ligeligt hensyn til billedets
komposition, lysets jævne fordeling og mit udseende. Smil
lidt. Prøv at gøre blikket lige så roligt, som da vi talte sammen
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for lidt siden. Endnu større medvirken fra motivets side. Sænk
hovedet lidt. Til gengæld blev apparatet hævet lidt og alt var
nu klar til at skyde. Der blev rettet lidt på lyset i 5-10 minut-
ter endnu og så syntes alt klar. Der blev helt stille i atelieret, da
fotografen gik bag ved peletonen og tog et sidste overblik over
situationen. Da optagelsen havde fundet sted og fotografen
stolt betragtede sit apparat, åndede alle lettet op, jeg selv med.
Og jeg rejste mig og gik hen til fotografen:

Jeg vil gerne have lov til at åbne for kassetten med den eks-
ponerede film og lade det klare lys skinne ind over mit billede.
Billedets (digtets) titel er aksiomatisk portræt af Knud Peder-
sen.

Jeg vil gerne bestille 3 forstørrelser og jeg vil også gerne
have lov til at sige, at jeg synes De har arbejdet dygtigt, talent-
fuldt og kunstnerisk med problemet De skulle fotografere.

De kan vel iøvrigt tænke Dem, at jeg er mere spændt på
resultatet end De er, men det skal nu være på den anden måde
af hensyn til min idé, som faktisk er identisk med mit portræt.

Efter at den første forbavselse havde lagt sig blev det natur-
ligvis foreslået, at man både gjorde det ene og det andet. Og
nu gik til sagen og optog et »rigtigt« billede.

Men det er selvfølgelig af selvindlysende grunde udelukket.
Ja, ja, prisen ville blive den samme.
Jeg har endnu ikke fundet anledning til at ændre ved denne

version af spatial poem nr 5 så dette var altså min løsning af-
sendt til Mieko Shiomi sammen med dette afsluttende aktio-
matiske portræt, og der er ingen grund til at holde sig tilbage
for vittigheden, at aksiom iflg. Gyldendals fremmedordbog be-
tyder selvindlysende grundsætning, men den aksiomatiske
matematik betyder en matematik som ikke ønsker at bevise
selvindlysende ting, såsom at 1+1 = 2 og at et portræt ikke er
det samme portræt, når lyset bryder ind i den kulsorte kas-
sette.
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Af Billede eller kunst?





Forord

Som et kulturrevolutionært eksperiment har jeg søgt professor
Søren Hjorth Nielsens professorat i malerkunst. Jamen du er
jo slet ikke maler, sagde de udenforstående.

Som plan for min undervisning meddelte jeg i ansøgningen
om den ledige stilling, at jeg ville sende kunstnere ud i praktik
i erhvervslivet (som kunstnere) og hente erhvervslivets folk ind
og uddanne dem til kunstnere samtidig.

Mens jeg venter på svar, skriver jeg denne lille bog, som er
stilet både til skoleelever – voksne og unge – og folkeskole-
lærere, som ønsker at stifte bekendtskab med nogle overve-
jelser om billedkunsten, som de kan arbejde videre med. Mine
erfaringer har jeg først og fremmest gennem mit mangeårige
arbejde med Kunstbiblioteket.

Jeg nærer meget stor respekt for den afgående professor,
men det bliver en helt anden undervisning end den, som Hjorth
Nielsen gav.

Hjorth Nielsen sagde engang til mig: »Prøv at se på forskellen
mellem Picasso og Rembrandt.

Mens Rembrandt gik frem mod større og større inderlighed
og fordybelse, bevæger Picasso sig længere og længere op
imod overfladen og kan næsten på det sidste optræde som tu-
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sindkunstner og hurtigtegner. Jeg kan nu bedst lide Rem-
brandt.«

Jeg ville til at svare, men her indtraf så en af professorens
ejendommeligheder, et af hans egne arbejder, så at sige. Da
professoren er hørehæmmet, bærer han altid et høreapparat
på sig, med en mikrofon anbragt lige midt på maven, skjult
bag jakken. Når han sidder sammen med sine studenter, og
han bliver træt af at høre på deres udredninger om kunstens
vilde flora, så drejer han ganske enkelt, med et lille umærkeligt
og næppe hørligt klik, i for sin mikrofon og kan sidde i fred og
ro og betragte de andre mennesker. Dette skal ikke misforstås
som ligegyldighed over for studenterne, for så vidt jeg ved, er
han den, der i årenes løb mest har besøgt de unge kunstneres
udstillinger og fulgt deres udvikling i alle retninger.

Men da jeg nu ville tilføje min opfattelse af hans vurdering,
sad han med et fjernt udtryk i øjnene. Han havde slået mikro-
fonen fra. Og en gang imellem nikkede han venligt over imod
mig, for at jeg ikke skulle opdage noget. Og jeg fortalte ham
en lang historie, som jeg her vil skrive på en lidt anden måde.
Men indholdet er det samme.



Indholdsfortegnelse

Hvilken vej skal et billede vende?

Hokus-Pokus Værsgod
A) HVORNAAR SKAL MAN HOLDE OP?
B) MEN HVORLÆNGE KAN MAN BLIVE VED?

Hvordan er billeder forskellige?
A) DET HAANDSKRIFTMÆSSIGE

B) FORTÆLLESTIL

C) INDRE OPBYGNING

D) MANER

E) SYMBOLER

F) MØNSTRE

G) NUMERISK TAXONOMI

Hvad forestiller det?

Hvordan forskellig fra det, det forestiller?
A) ROSENBLATTS PERCEPTRON

B) OPLEVELSE ELLER ERKENDELSE?

Det kunne jeg selv have lavet

Fra museer til kunstnere, tur-retur

Opbygning af et billede (komposition)
A) ØJETS BEVÆGELSER
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B) GENNEMGANG AF ET BILLEDE

C) DET GYLDNE SNIT

D) SKØNHEDSANALYSE

Skal det ikke ses lidt mere paa afstand?

Kunstens flertydighed

Det der synes jeg bedre om

Efterskrift



Efterskrift

Hvis jeg selv skal betragte denne bog på grundlag af de regler
og synspunkter, der er opstillet i bogens kapitler, vil jeg holde
mig til den uskrevne lov, at et billede, også det billede der hed-
der en bog, skal holde sig inden for problemerne med at lave
et billede (»Et billede forestiller og er de farver og de figurer
man ser uden nogen tilføjelse af nogen art, og skal alene be-
handles herudfra«).

Dick Higgins har bogmæssigt demonstreret dette syns-
punkt ved at skrive en bog, der udelukkende handlede om
de fysiske omstændigheder ved at skrive en bog.

En anden avantgardekunstner, Milan Knizak, har gjort op-
mærksom på værdien ved at opbevare bøger i køleskabe,
da det er meget behageligt at læse i en kølig bog og blade i
kølige sider frem for lunken stuevarme, som er de fleste
bøgers temperatur!

Men vi kan da f.eks. godt betragte bogen efter, hvilken vej den
vender. Dette er jo kapitel 1. Da der er øvelser og diskussions-
oplæg, må man vel nok sige, at den i forhold til disse øvelser
er et 360° hologram, der kan betragtes fra alle sider og dermed
hører hjemme i kapitlets avancerede del.

Men iøvrigt handler bogen jo slet ikke om noget. Den
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Den har været en beslutningsproces ud fra, at al billedkunst
er et spørgsmål om at måtte vælge, og navnlig vælge, hvornår
man skal holde op. Rigtigheden af et sådant valg kan ikke
diskuteres, som det fremgår af det tilknyttede diskussionsop-
læg til dette afsnit.

Mit kulturrevolutionære eksperiment, ansøgningen om pro-
fessoratet gik iøvrigt således, at jeg kort tid efter, at jeg var
færdig med denne bog fik meddelelse om, at indstillingsudval-
get havde besluttet sig for at indstille Gunnar Aagaard Ander-
sen. Og det er, såvidt jeg ved, ikke mig.

Der havde været 9 ansøgere til stillingen, og hvis man var
interesseret, kunne man da rekvirere indstillingsudvalgets ud-
talelser om de enkelte.

Der faldt drøje hug til nogle af ansøgerne, men om min an-
søgning stod der ganske lakonisk, at det var meningen at an-
sætte en kunstner til stillingen, så derfor kunne man jo helt se
bort fra denne ansøgning.

Forlaget, som jeg tilsendte manuskriptet, og som skulle be-
dømme det med henblik på udgivelse, foreslog jeg, lidt delikat,
at man benyttede Gunnar Aagaard Andersen som konsulent.
Det syntes forlaget var en fortræffelig idé, og nogen tid efter
sad jeg hos den nyudnævnte professor for at hente min udta-
lelse.

Den var endnu ikke færdig, men på hans arbejdsbord lå
spredte notater, som han var i færd med at stykke sammen.

Vi gik nærmest rundt om hinanden, som om vi var på katte-
udstilling.

Og så satte vi os over for hinanden ved arbejdsbordet for at
gøre udtalelsen færdig.

Som han sad der over for mig med de lyse lokker faldende
ned over skuldrene, kunne jeg ikke slippe den tanke, at han
mindede mig om Ludvig den Fjortende, Solkongen med den
kraftige næse og de sarte næsten små fingre, Solkongen, som
udtalte de berømte ord: »Alle – eller næsten alle – skal dø«.
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Vi talte ikke med et ord om det kulturrevolutionære ekspe-
riment, men som et lille raffinement, der dog skulle betyde
mig, at dette afsnit var læst, sagde han kritisk:

»Man kunne måske indvende, at det ikke er helt comme il
faut at omtale Hjorthens høreapparater.«

Han skrev sin udtalelse på den måde, at jeg indimellem fik
fornemmelsen af, at han mere interesserede sig for det, han
skrev, end for det, han skrev om. Og det kunne jeg jo godt se
noget i. Ordene, sætningerne og meningerne hævede som en
dej i hovedet på ham, før de som færdige brød blev sat ned på
papiret.

Hans sarte, næsten små fingre, skrev med en kæmpestor
blegrød parker med en bred flad guldpen – Rolls Roycen blandt
vore skriveredskaber – og ordene dryppede ud af pennen:

»Konsulenten finder, bogen er en kogebog i synsmæssig ga-
stronomi.«

Han betragtede længe sætningen. Så stregede han ordene
»konsulenten finder«. Tilbage stod alene: »Bogen er en koge-
bog i synsmæssig gastronomi«.

Ja, jeg kunne godt se, at jeg var Klods Hans, der var redet
ind på kongeslottet på en gedebuk med en død krage, mudder
i en træsko og med duften omkring mig, at her stegte man
hanekyllinger.





International Peace Game





Declaration regarding handling
of firearms

Concession to firing of shots will only be granted to Telepho-
ne companies.

Shots can be ordered through the teleadministration’s service-
centres.

The teleadministration’s servicecentres attend to the phoning
and firing of shots against the subscriber, who has been orde-
red shot.

Ordering of shots must precede all other orders.

A subscriber, who has been shot, can summon help through
the teleadministration’s emergency office.

As a general rule private persons cannot order canon shots.

In case of war the Ministry of War orders the shots through
telephone subscribers in the country, against whom war is
waged.

Canon shots must be paid cash in advance of execution.

Streetfighting must be ordered through telephone kiosks.

For streetfighting shots can be ordered fired with automatic
weapons.
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Private persons can themselves arrange for the exchange of
shooting duels. If no one is available, with whom such an ar-
rangement can be made, an appointment can always be made
with the police.

During short periods when it cannot frighten brooding birds
or game with young the teleadministration can install special
loudspeakers concealed in the woods, and members of hunt-
ing clubs can henceforth order shots fired in the woods.

People not wishing to partake in the shooting, can inform the
teleadministration, that they do not wish to be called in this
connection. Such subscribers are in general prevented from
ordering shots themselves.

International Peace Game – January 1977.

Knud Pedersen.



Af Festlige hverdage





Tab 50 pund, tag 50 pund på igen

Private letter to a few friends

Opførelse af
Two Long Performances

af Dick Higgins
I

Losing fifty pounds
II

Gaining fifty pounds back again

Der opføres 2/5 af stykket.
Opførelsen finder sted på
Nervesanatoriet Montebello,
Helsingør,
og
Restaurant Marina,
Vedbæk.
Opføres af Knud Pedersen
fra den 23. februar 1971 og indtil afslutningen.

Rapport:
Ved ankomsten til Montebello vejede jeg 125,5 kg.

Om morgenen drikker jeg en kop kaffe, til middag spiser jeg
lidt kogte gulerødder, lidt blomkål og somme tider en kyl-
lingevinge. Derefter lidt frosne hindbær. Om eftermiddagen en
kop kaffe og til aftensmad agurkeskiver og et halvt æg, 
spansk peber og en skive tunge, samt et lille glas mælk.

Intet andet ud over et par mundfulde vand om aftenen og
smagen af tandpasta.
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Jeg spadserer 10 km om dagen opdelt i 2 ture à 5 km’s læng-
de, gør gymnastik 3 gange om ugen og kører på træningscykel
(3 kg/5 min./20 km/timen).

Interanekdote: Om forholdet patient/administration på et ho-
spital.

Patienterne siger du til hinanden. Gamle, unge, tykke, tyn-
de, syge og halvsyge, dødssyge fra alle egne af Sjælland og fra
alle samfundslag, udadvendte og mennesker, der er så reserve-
rede, så de aldrig i livet ville spørge, om de måtte låne en avis,
selv om den lå ulæst foran en anden. Disse siger du og for-
navn. Ja, vi vil ikke engang kende hinandens efternavn, siger
de, som om de hed Løven- eller Ravenskjold, men de hedder
faktisk allesammen Pedersen eller Jensen eller Larsen. Men det
gør ikke noget. Du skal se, du kommer nok til at befinde dig
godt, sagde en ældre fin dame, der havde ædt piller, som en
Bentley æder benzin.

Min observation, som jeg ikke vil politisere med ved at
nævne sagen for dem, er, at medens alle patienterne siger du til
hinanden, siger sygeplejersker og læger, ja, jeg vil tro selv ha-
vemanden, i hvert fald snedkeren og gymnastiklærerinden og
badevagten, der sidder og tæller tissemænd, De. Her er det De
og hr. Pedersen, hr. Jensen, hr. Larsen. Jeg ved, de gerne vil i
kontakt med patienterne. Jeg ved også, at der imellem hospi-
talspersonalet er folk af mellem og højeste intellektuelle ud-
dannelse. Det kan ikke være ukendt for dem, at man skal
passe på ikke at etablere interessemodsætningsforhold i en og
samme virksomhed, uanset det er et hospital. Da det ikke kan
være ukendt, gøres det altså bevidst. Netop her koster det in-
tet at følge patienternes initiativ. Ikke at gøre det viser en or-
ganisatorisk tilbageståenhed, som i betragtning af stedets ka-
rakter er dobbelt uheldig.

Og den dag sygeplejersken selv bliver indlagt, siger man du
til hende, og hun siger du til os, og hvis jeg møder hende til et
privat sammensurium, når jeg kommer ud, så ville det være
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helt unaturligt at sige De. Til gengæld håner jeg dem ved ikke
at have lært deres navne, undtagen en som hedder fru Jensen.
Det er nemlig det samme, som en af patienterne hedder.

Medpatient:
Jeg opdagede med det samme, jeg så ham, at jeg kendte ham.
Jeg huskede også, at det ikke kan være mange uger siden, jeg
havde talt med ham. Har han opsøgt mig i en eller anden an-
ledning. Jeg husker det ikke. Derimod husker jeg, at han fór
rundt omkring mig og talte med en stemme som sma firkan-
tede isterninger, der kom væltende over hinanden ud af mun-
den på ham. Og så havde han det samme visne alkoholiske
medtagede over sig som Frank Sinatra. Ja, jeg husker oven i
købet, at jeg sagde til ham, at han lignede Frankieboy på en
prik. Den visne alkoholiker ser faktisk bedre ud, når han er
fuld, end når han går rundt med den lette lyseblå Victoria-
blommefarve, som antabussen giver – måske sammen med
barbersprit. Tilbage til dem senere. Og Frankieboy var fuld,
men der kom så mange og så fornuftige ord indfrosset i ister-
ningerne, at jeg slog ham en ekstra gang på skulderen og
sagde: Du er sgu syg, mand. Du skal indlægges. Du skal om-
gående opsøge en psykiatrisk klinik. Du kan tage lige derhen.
De skal nok beholde dig. Den er go’ nok med dig. Måske var
han taget lige herhen. Og nu sidder han derhenne ved det
lange middagsbord og ser mig komme spadserende lige ind og
tage plads ved nabobordet. Nu ligner han Frankieboy privat.
Før lignede han ham på scenen.

Interanekdote:
En kvindelig patient var ansat på et kontor, før hun blev ind-
lagt. Når chefens privatsekretær blev kaldt ind, kunne resten
af kontoret høre en luftmadras blive pustet op. Efter nogen tid
kunne de høre luften blive lukket ud igen. Så slappede alle af.
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Rapport:
Jeg vil foretage en optegnelse over de forbedringer, som jeg
foreslår indført pa Montebello.

Interanekdote:
Patienterne prøver at snyde, hvor de kan komme af sted med
det. Ikke allesammen og ikke hele tiden, men hvis der kan
smugles noget ned uden om diæterne, er det mere et spørgs-
mål, om nogen ser det, end om det ødelægger kuren.

Det er forbudt at rejse til Sverige. Næsten daglig sendes der
en repræsentant til Sverige.

Rapport:
Det har været min tanke heroppe at samle stof og ordne mod-
taget stof fra de invitationer, jeg har udsendt om materiale til
korte tv-spots med ny kunst bragt ikke gennem kulturafdelin-
gen i tv, men gennem underholdningsafdelingen og som en art
non-commercial commercials. Resultatet bringer jeg senere i
rapporten. Invitationen sendt til 178 kunstnere verden over ly-
der i uddrag:

At the request of The Danish State Radio and Television
Company I am collecting material (ideas, outlines, synop-
sis) within the field of advanced art for a number of television
programmes, which will take the form of television »com-
mercials« though of a non-commercial nature and will be
broadcast in 1972 ... You are accordingly invited to submit
»spots« lasting from 10 seconds to 5 minutes – or longer if
you have something in mind especially suited to the television
medium ...

Det ville have været rart, om invitationen kunne være ud-
sendt på brevpapir med både Montebello og Marina og Dan-
marks Radio i hovedet. Det lod sig ikke gøre.

Inter:
Jeg vejede 125,5 kg, da jeg kom.
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Her er en ung pige, som kun vejer 33 kg.
Hende har jeg lyst til at gå i seng med.

Rapport:
Man kunne forestille sig andre omgivelser, som ville give an-
dre ritualer for rapporten. Hvis man var bokser, kunne man
tænke sig opførelsen således, at man gik fra en vægtklasse ned
til en anden og mulede ham, der var mester i den klasse, og så
vendte tilbage til sin egen klasse. Forud for kampene ville der
blive foretaget højtidelig vægtkontrol under deltagelse af vid-
ner og kontrollanter. Kun hvis armbåndsuret lægges, er man
på den rigtige vægt.

Interanekdote:
Jeg har udført et vægtstykke.

I Helsingør har jeg købt en badevægt fabrikat Braun.
På denne vægt vejede jeg kun 121,5 kg.
Da den var fabriksny, måtte den formodes at stemme.
Herefter skal alle journaler føres om. Et stort antal personer

har nået den vægt, de skulle, og sendes hjem. Fedekurene in-
tensiveres med insulininjektioner en halv time før måltiderne,
og den unge pige vejer kun 29 kg.

Alene mit skelet vejer mere.
Da jeg meddelte min opdagelse til nogle medpatienter, gik

det som en løbeild over hele hospitalet. En patient kom hen til
mig og fortalte, at han også altid havde troet, at hospitalets
vægt var noget lort. En anden fortalte, at han ved overførsel
fra et andet hospital til Montebello fra en formiddag til en
eftermiddag havde taget 4 kilo på. Her var forklaringen.

De ville allesammen have lov til at veje sig på min vægt. Den
lille badevægt var kun billigt stads i forhold til den tunge ho-
spitalsvægt. Men somme tider er det den, der fisker med den
lille fiskestang, der får bid.

Anden afdeling i stykket angik et besøg i udstyrsforretnin-
gen, hvor vægten var købt. Jeg formodede over for dem, at
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vægten vejede galt, nærmere betegnet præcist 4 kilo. Jeg ville
gerne sammenligne dens vægtangivelse med de andre vægte,
andre badevægte af samme fabrikat og andre fabrikater.

Der blev stillet vægte op rundt omkring på gulvet i forret-
ningen. Folk kunne næsten ikke blive ekspederede uden sam-
tidig at blive vejet.

Derhjemme på hospitalet stod patienterne i vinduerne og så
ned mod vejen og ventede på, at jeg skulle komme tilbage.

Ekspedienterne i forretningen vendte ryggen til for ikke at
stå og se på en, der vejer sig, når han vejer 125,5 kg. Ekspedi-
tricerne stod op på vægten i stedet for mig for at prøve væg-
tene på sig selv. Det var stærkt sensuelt.

Resultatet var, at ikke en af badevægtene viste det samme.
Indehaveren mumlede noget om den relative vægt, men jeg

overhørte det. Så måtte man vise billeder, evt. stjernebillederne
på vægten, bl.a. »vægten«, og undlade tallene. Tallene gav en
soleklar entydig bestemmelse af en vægt. Hvilken skulle vi
regne med? Forslag om, at man regnede med de vægte, hvoraf
der var 3, der vejede næsten det samme. Eller hvad med et gen-
nemsnit? Jeg krævede en vægt, der, når jeg besteg den, skred
tallene af op til 125,5 kg.

Det lykkedes. Vi byttede, og jeg gik hjem, kunne ikke give
nogen oplysninger til de andre, som nu sagerne stod, stillede
vægten op på mit værelse, steg op på den og vejede 125,5 kg.
Havde jeg nu igen vejet 121,5 kg, var det en story.

Efterlysning: Hvem har skrevet 1 liter vejer 13 tomater. En
diamant vejer 3 vindruer, en tønde korn vejer 21/2 gris (Spoerri
eller Filliou?). Filliou har i hvert fald arbejdet med måleenhe-
der à danske 5-ører. Et slips måler 42 5-ører etc.

Fællesvægt:
Lad A veje stående på et ben.
Lad B veje ved at stable så meget op på vægten som muligt.
Sæt C’s vægt til et vejet valgt objekt.
Lad D veje vægten af vægt + D.
Lad E veje vægten af E minus vægten af vægten.
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Lad F udtage præcis halvdelen af objekter i vejerummet og
veje disse – halvdelen af sin egen vægt.

Fintrimmes:
Lad hver notere deres vægt. Jo flere der er sammen, jo mere

vil den gennemsnitlige vægt være korrekt. Ingen kan slutte
noget ud fra sin egen vægt.

Rapport:
Jeg har været på biblioteket tilknyttet sanatoriet. Jeg kunne
ikke finde nogen bøger om ernæringsfysiologi, næringsstof-
fernes optagelse og nedbrydning i organismen. Der er krimi-
nalromaner og skønlitteratur. Jeg har set grammofonpladerne
igennem. Der var ingen foredrag om risikoen ved fedme og
midlerne til dens bekæmpelse. Men der var Bach og Beetho-
ven. I en bestemt dagligstue må man kun høre klassisk musik
(der må man ikke ryge). I en anden må man kun høre lettere
underholdningsmusik (der må man gerne ryge). I den tredje
dagligstue står et flygel, hvor de patienter, der er i stand til det
(evner det, står der), må underholde de andre tilstedeværende
patienter. For dette lokales vedkommende er der ikke anført,
om man må ryge.

Jeg længes efter min familie, min kone og mine børn, hele min
kærlighed, som tager på i vægt fra linje til linje. Mine børn
forstår mig ikke. Jeg er lidt lykkelig, hver gang jeg mærker, at
min kone er ulykkelig over, jeg er her.

Rapport.
Det koster mig intet økonomisk at udføre den første af de to
forestillinger. Det koster ca. 400 kr. pr. dag at bo på Monte-
bello, men sygekasser betaler en del af opholdet, staten resten.
Jeg betaler som medlem af sygekassen ca. 35 kr. pr. måned.
Dette kontingent dækker tillige mine børn under 18 år.
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Interanekdote:
Vi skal passe på, hvad den avancerede kunst forstår ved anek-
dote. Eric Andersen skriver et stykke: How can I write a very
nice letter with only this few letters?, hvor de sidste bogstaver
er sammensat af forhåndenværende kommaer, summations-
tegn m.v.

Det bør ikke glemmes, at der også kan skrives med ikke ek-
sisterende bogstaver eller laves nye og nye ikke eksisterende,
og med dem kan man skildre ikke eksisterende ting, og når de
er skildrede, kan man finde nye ikke eksisterende ting. Derfor
bliver efter min opfattelse Erics stykke til en anekdote, idet det
indeholder en pointe, som er valgt bekvemt for at afslutte sæt-
ningen og meningen, men som til gengæld ikke er rigtig.

Stykket skulle rigtigere have heddet: Letter!

Samtidig med de to forestillinger, jeg opfører for tiden, har
Dick Higgins skrevet et stykke til Emmett Williams. Titel:
Nonperformance poem for oew. Tekst: Writing all possible
combinations of from 0 to 26 letters.

How many?
Udførelsen, som jeg foretager, kan ved rapporten opfattes

som en delopførelse, men ikke som en nonperformance.

Interanekdote:
Spørgsmål udefra: Hvordan kan du få tid til at opføre den fo-
restilling?

Svar: Jeg havde ikke vigtigere ting at lave, og medens jeg op-
træder på scenen, kan jeg udarbejde min redegørelse til tv om
udsendelser med avanceret kunst.

Kritisk bemærkning til et projekt til tv-transmission, som ikke
egner sig.

Udsendelsen kaldes: Præstationsmotiv. En artist kommer
frem på skærmen og begynder at opstille rekvisitter til et me-
get vanskeligt nummer. Man er ved opstillingen ikke i tvivl om
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artistens hensigt, men tænker: Det går aldrig godt. Og det gør
det så heller ikke! Bliver seerne skuffede? Ja, og vrede.

Ved at forholde sig alternativt til et virkeligt artistprogram,
således som vi kender dem, bliver der en pointe, der under-
streger det meningsløse i en kraftpræstation. Men er kraftpræ-
stationen meningsløs, bør dette slet ikke behandles, men en
ikke-kraftpræstation vises.

En kunstner sidder og drejer rundt på en kontorstol, f.eks.
Man er således ikke aggressiv over for andre udøvende kunst-
nere, man indsnævrer ikke problematikken til kun at udtale
sig om kraftpræstationer. Skal ideen gennemføres helt kon-
sekvent, tituleres udsendelsen med kunstneren, der drejer
rundt på en stol heller ikke præstationsmotiv, men vises bare.
Eric Andersen har lavet en sådan film. Dermed får denne ikke-
kraftpræstation et indhold.

Om alle sådanne ting kan man sikkert indvende, at de vil
være vanskelige at forstå for seerne. Grunden er ikke, at der er
noget i vejen med stykket.

Rapport:
Der er grund til vedr. opførelsens præmisser at bemærke, at
hverken sanatoriet eller restauranten er spurgt, om de ønsker
at deltage i forestillingen. Derved adskiller opførelsen sig fra
øvrige stykker, jeg har opført for at samarbejde kunsten og er-
hvervslivet. Derved benyttes sanatorium og restaurant som
passive medier, hvilket giver endnu større frihed i udførelsen,
end samarbejdet om gennemførelsen ville give.

Når vi har samarbejdet med telefonvæsenet, har vi veder-
lagsfrit lånt 7 højttalende telefoner og arrangeret telefonmø-
der med 6 gymnasier over hele landet. Heroverfor står den si-
tuation, at man blot tager den telefon, man har, og benytter
den til at ringe op. Denne sidste situation kan sammenlignes
med den brug, der gøres af de to deltagende erhvervsvirksom-
heder i denne situation.
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Interanekdote:
En tyk, glad medpatient har svindlet og bedraget (hans største
samvittighedskval er, at han har snydt sin bedste ven for
42.000 kr). Når han ikke agerer og laver sjov, sidder han og
græder. På hans visitkort står »cand. for lidt«. I det hele taget
har jeg indtrykket af, at en stor del af klientellet går og dukker
sig og ved udmærket, at den dag de står i porten, mødes de af
en regn af kreditorer, skattemyndigheder og i særlig eksklusive
situationer: Kriminalpolitiet.

Jeg har endnu kun set den glade trist, men de andre fortæl-
ler, at han kan gå ligesom en pingvin og kan daske med luf-
ferne som små propeller.

Han havde fødselsdag forleden. En medpatient, kunstmaler,
skrev aftenen i forvejen et fødselsdagskort til ham og gik ned
med det i postkassen. I nattens løb vendte brevet tilbage og
blev om morgenen bragt til fødselsdagsbarnet, som boede dør
om dør med afsenderen. Jo, han blev inviteret med.

Rapport:
Nærværende forsøg på en opførelse kommunikeres ved et
trykt brevkort sendt til 178 kunstnere verden over samt nogle
enkelte danske, 300 mennesker i alt incl. Montebello og Ma-
rina.

Samtale med lægen: – OK, det er rigtigt, at det også er et
spørgsmål om spiritus. Det er næsten drivkraften dette ... pro-
blem. Jeg spilder timer og dage og muligheder for at gennem-
føre ting ... altså ikke ideer, men ting. På den anden side må jeg
også sige, at jeg somme tider i beruselse har skrevet breve, som
det lige præcist drejede sig om at skrive. Og direktionen for
det firma, det går ud over, ringer næste morgen og vil gerne
diskutere problemet. Og jeg tænker: HVILKET PROBLEM?
og har ikke den fjerneste erindring om, at jeg har sendt ham
noget brev, men siger: Lad os tale om det, når De har tid. De-
taljer dukker op, som jeg ikke erindrer at have meddelt noget
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levende menneske. Helheden husker jeg svagt ... og lægen smi-
ler medvidende.

Og var det også sådan med de breve, De fyrede af til tv’s un-
derholdningsafdeling, hvor De foreslog tv-spots med avance-
ret kunst?

Interanekdote:
Det ikke eksisterende er altid til stede. Jeg vil gerne som min
del af forestillingerne præsentere det ikke tilstedeværende som
altid tilstedeværende: I matematisk notation +(– tilstedevæ-
relse). Og det tilstedeværende som delmængde af det ikke til-
stedeværende: I matematisk notation –(+ tilstedeværende).

Denne banale matematiske definition har kunstneriske
aspekter på grund af, at den definerer det område, i hvilket vi
alene kan skabe nyt.

Rapport:
Man må ikke ryge på værelserne. Der kunne være nogen
mening i dette, hvis det skyldtes, at man fandt tobak skadelig.
Men der er særlige steder, hvor man gerne må ryge, og hvor
askebægrene tømmes hver time stopfulde af cigaretstumper.

Inter:
Jeg har foreslået min søn, som er i en alder, hvor man som ungt
menneske forholder sig aktivt imod vor generation, at han or-
ganiserer en gruppe, der planlægger at brænde en cigaretfa-
brik.

Det er tvivlsomt, om man kan dømme dem for brandstif-
telse, når al sagkundskab i verden kan stå bag dem i argumen-
tation for, at fabrikken arbejder med dødsensfarlig virksom-
hed. De må dømmes efter reglerne for afbrænding af affald på
ulovligt sted.

Til gengæld mener Eric Andersen, at man ikke kan råde sit
barn til at lade være med at ryge. Man kan råde ham til og
støtte ham i tanken om at brænde fabrikken af.
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Hvorfor gør jeg det ikke selv? Fordi jeg er ryger.

Det første materiale vedr. tv-forestillingerne er begyndt at ind-
løbe. Foreløbig fra Tyskland og Paris.

Samtidig har Landmandsbankens direktion meddelt mig, at
den ikke i anledning af sit 100 års jubilæum til efteråret vil
oprette en konto på 1 million kroner, der oprettes af indsky-
derne, der vedr. denne specielle konto selv får bestemmelsen
over, hvilke trivselsformål pengene fortrinsvis skal udlånes til.

Rapport:
Jeg har fået min skrivemaskine op og bruger den til at samle
stoffet til tv-transmissionerne.

Interanekdote:
Der foreslås følgende: De forestillinger, som jeg planlægger for
tv indeholdende avanceret kunst, tænkes præsenteret, som tv-
reklamer: 10 minutters sendetid pr. dag fordelt med f.eks. 5
minutter umiddelbart før aftenprogrammets begyndelse og 5
minutter i naturlige pauser mellem programmernes enkelte
dele. Varighed fra 15 til 60 sekunder pr. indslag.

Dette for en realistisk betragtning. For en ideel betragtning
skal stoffet udstrøs ustandseligt.

Udsendelserne foreslås præsenteret af »Københavns muse-
um for moderne kunst«. Ingen bestemt person eller institution
skal stå bag de bragte forslag. End ikke kunstnernes navne bør
nævnes i lighed med gældende praksis for »reklamebureauer«.

»Københavns museum for moderne kunst« er allerede ved
at udvikle sig skønt ikke eksisterende! Det franske kulturmini-
sterium har sendt en repræsentant til København for at træffe
Københavns museum for moderne kunst. Desværre kunne den
udsendte repræsentant ikke finde museet! International Who
is Who har bedt om alle data for direktøren. Museets post
kommer fortrinsvis fra Tyskland, hvor videnskabelige institut-
ter anmoder om tilladelse til at affotografere vore samlinger.
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Det udvalgte materiale til tv-fremstillingen giver en klar fo-
restilling om, hvad jeg har tænkt mig.

1) Pust en ballon op. Skriv dit navn på ballonen og luk
luften ud af ballonen igen (C. Shiomi) 2) Sænk et klaver ned i
vand og spil et stykke af F. Liszt på klaveret (C. Shiomi) med
variation af Robert Cyprich Tjekkoslovakiet: Med publikum
3) Mixning af optaget filmmateriale i en tv video multi kanal
mixer (Steen Vanderbeek, center for advanced visual studies,
Massachusetts Institute of Technology) 4) Betragt tiden mel-
lem afslutningen på en dags tv-program og begyndelsen på
den følgende dags program (Peter Laugesen) 5) tv-skærmen
som en elektronisk kaminplads. Kun ild. Ingen introduktion,
ingen kommentarer (Jan Dibbets) 6) Anbring en ramme på
skærmen og bed seerne anbringe deres fotografi der under ud-
sendelserne (Stanley Brown) 7) 2 øvelser: Betragt en genstand.
Kald det, som ikke tilhører genstanden, for »andet«. Tag en
del af genstanden og tilføj den til »andet« for at danne en ny
genstand og nyt »andet«. Gentages, indtil der ikke er mere
genstand (anden øvelse) (George Brecht) 8) Tisse sit navn i sne
(Ben Vautier og senere Erik Dietmann) 9) En person taler ind
i en tom kuvert, lukker den, skriver adresse på, frankerer den
og poster den (Bengt af Klintberg og tidligere Yoko Ono) 10)
To personer står i hver sin ende af Rådhuspladsen og taler
sammen (Bengt af Klintberg) 11) Pluk en levende kylling
(ikke-opførelse af P. Bonifassi) 12) En bog skydes (Milan
Knizak) 13) Transformationer af en tekst til tv-filminstruk-
tioner. Eks.: Et navn angiver optagelsestidspunktet, således at
f.eks. et navn, der er et ord på 7 bogstaver, angiver optagelses-
tidspunktet til kl. 7, men med frit valg af billeder, situationer,
handlinger etc. til hver sekvens (Jan Grünwald) Variation af
mig: Datamatisering af Jan Grünwalds idé med henblik på
numerisk styret optagelsesinstruktion efter ovenstående ret-
ningslinjer til en givet tekst 14) Børst tænder foran tv-skær-
men (Dick Higgins) 15) Optagelse af en sovende (Yves Klein)
16) Tænde og slukket lyset (George Brecht) 17) Formindske
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en tekst med sit eget kvadrat, til teksten bliver ulæselig og
nogle gange herudover til mindre end tv-skærmens registre-
ringsmulighed (Emmett Williams) 18) Det første foto af Mars
optaget med 0 og 1 informationer fra Mariner 4 til IBM (Nam
june Paik) 19) En bogstavlabyrint, hvor man med fingeren på
tv-skærmen skal følge en linje, der afbrydes af bogstaver, der
tilsammen udgør en information (Tomas Schmit) Eks.: Se på
din fingerspids (Tomas Schmit) 20) Fodboldkamp med 2
bolde i transmission over 2 kanaler samtidig (Knud Pedersen)
Variation af Eric Andersen og Niels Jørgen Kaiser: Fodbold-
kamp med 22 fodbolde 21) Tag Raabjerg Mile. Byg et hus.
Anbring en luftværnssirene på taget. Tag en flyvemaskine.
Læg en bombe i maskinen og flyv hen over Milen. Start luft-
værnssirenen, kast bomben og flyv væk (musigodo, Copyright
Pera-Paris3 22) En person holder tale. Han stammer. En tolk
oversætter (Robert Filliou) 23) Opførelse af det ikke eksiste-
rende på grundlag af den matematiske notation +(– tilstede-
værelse). Der er ikke 2 måder ikke at være til stede på (Knud
Pedersen) 24) Den uendelige Sandwich: In the tv, there is a
long chain of men sitting before tv-sets. Suddenly the picture
from the last tv-set goes wrong, the last man stands up, makes
the picture right, now the next man stands up and so on. Fi-
nally, the picture of the real tv-set of the real man goes wrong.
Now the real man has to stand up and to change the picture
(Peer Weibel) 25) Ping pong game. Ping pong bolde skydes ind
på tv-skærmen via studiet. Det er modtagerens opgave med
sine egne ping pong bolde og en bat at ramme bolden på tv-
skærmen (Valie Export) 26) Forsinket videobillede og integr-
eret udsendelse (Eric Andersen) 27) 28) og 29) tre stykker til-
sendt af Karl Heinz Stockhausen 30) I Berliner Tiergarten smi-
der Ludwig Gosewitz små æsker med ord i vandet og andre
steder. Tilsammen danner de et digt med ord af Gertrude Stein
31) Ben Vautiers tredje film: »Vie«: En genstand ligger på jor-
den. En hånd samler den op. En fugl sidder på en gren. Den
flyver. Et fyldt glas står på bordet. En person drikker indhol-

186



det. Et lys slukkes etc. 32) Ben Vautiers syvende film: Vis slut-
ningen af en række film fra ordet »Fin« optræder og ud med
tilhørende lyd 33) Et computerprojekt for transformation af
optisk indlæste personer i en film med henblik på fremstilling
af en ikke-eksisterende person sammensat ved informationer
fra kendte indlæste personer som en gennemsnitsperson, en
speaker (Knud Pedersen) Variation: Vise en Chaplin-film på
grundlag af en anden persons optræden og seernes egne mu-
ligheder for at placere sig selv i hovedrollen på en Western
efter indlæsning af deres data og overførsel af deres data til
den optrædende person og i hans sted. Variation (af Per Mon-
drup): Brænd kongeegen i Jægerspris ved en datastyring af en
optisk indlæst tændstikflamme og kongeegen og numerisk
styret nedbrænding af den filmede kongeeg.

Foruden de her nævnte fremsender jeg 15 forslag udvalgt af
Eric Andersen, f.eks. af Allan Kaprow (smelt en isblok i studi-
et) og ham selv (f.eks.: Under et program gentages uden varsel
45 sekunder af programmet som et selvstændigt program-de-
javu). Dette sidste opført under TV-Avisen uden annoncering.

Rapport:
Forslag til forbedringer på Montebello:

Der bør oprettes en patientforening med 50% medbestem-
melse over alle spørgsmål patienternes trivsel vedrørende.

Rapport:
Forslag til forbedringer på Montebello:

De 3 bogskabe på biblioteket flyttes ind i dagligstuen, og
biblioteket nedlægges. På dets plads oprettes et laboratorium,
hvor patienterne som gratis hjælp for læger og andre eksper-
ter forsøger at lave en antabus, der ikke virker som en straf for
en forbrydelse (når man drikker, bliver man dårlig), men vir-
ker således, at man kan drikke og drikke i det uendelige, men
antabussen bevirker, at man ikke bliver fuld eller dårlig.

Patienterne skal uddannes i dette laboratorium.
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Rapport:
Forslag til forbedringer på Montebello:

Alle patienter bør undervises i den grad i deres sygdomme,
at de bliver eksperter i den og selv ved lige så meget om denne
specielle sygdom som lægerne, hvorved de som deres egne læ-
ger kan være under uafbrudt kontrol af sig selv og under kyn-
dig behandling også af sig selv.

Under en affedning, som den jeg gennemgår, kan man samle
alle patienter, der er indlagt med dette problem, tillige med pa-
tienter, der er til opfedning, og holde foredrag i ernæringsfy-
siologi etc. Lange kurser om sindets motivationer med skrift-
lige opgaver, hvoraf denne rapport kunne være en, og endda
eksaminer og laboratoriearbejde i det uendelige, så et hospital
mere bliver et medicinsk universitetsafsnit end en stald for de
af samfundets husdyr, der ikke tåler græsning.

Arbejdsdagen bør være lang og undervisningen letfattelig.
Patienter udnævnes til instructorer, og der skal holdes et vok-
sende antal studiekredse, hvor også læger indkaldes til kon-
sultation, tillige med opbygningen af kurser for lægerne i pa-
tient-motivation, så lægerne bliver næsten syge af det. Særlige
kurser afholdes i at lære patienter ikke umotiveret at bruge
eksempler fra sig selv og til gengæld, hver gang motiv haves, at
bruge sådanne eksempler.

Rapport:
Forslag til forbedringer pa Montebello:

Alle sygejournaler bør opslås til vejledning for medpatienter
om de specifikke problemer, således at afgrænsede interesse-
grupper af syge kan dannes.

Man behøver ikke frygte manglende fortrolighed læger og
patienter imellem af den grund. Patienterne vil gerne være for-
trolige også indbyrdes. Kun administrationen forhindrer det.
Måske har lægerne – de burde i hvert fald – måske har de 5.
kolonnefolk blandt patienterne. Måske er der et modsætnings-
forhold mellem patienter og administration.
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Rapport:
Det er forbudt at færdes på hinandens værelser. Hvorfor?
Man er vist bange for klikedannelser, specielt den lille klike-
dannelse, der hedder klinch.

Interanekdote:
Jeg havde købt legetøj til mine børn, da jeg skulle hjem fra
hospitalet efter at have forlangt det over for lægen med den
motivering, at jeg nu var færdig her eller i det mindste så godt
i gang, at jeg kunne fortsætte selv. Jeg sad i opholdsstuen og
viste mine medpatienter en lille cirkusklovn, der kunne spad-
sere hen over gulvet og række tungen ud af munden, samtidig
med at øjnene rullede rundt i hovedet på den, bare man tryk-
kede den oven i hatten.

Overlægen, som jeg endnu ikke havde talt med, kom forbi
og kastede et mærkeligt undersøgende blik på mig.

Rapport:
Jeg forlod Montebello mandag den 1. marts kl. 10.

Fra 125,5 kg var jeg kommet ned på 118,6 kg, et minus på
næsten 14 pund på 6 dage. Min kone hentede mig.

På vej hjem besøgte vi et supermarked for at finde diætmad.
I døren mødte jeg en gammel ven, jeg ikke havde set i 7 år.

Davs, du gamle, sagde han og slog mig på skulderen. Det er
længe siden. Men du ligner jo ellers dig selv. Her slog han mig
på maven. Bortset fra at du har lagt dig en smule ud siden den-
gang, du gamle.

Meget morsom situation, som jeg ikke havde kræfter til at
delagtiggøre ham i.

Den 16. marts berørte jeg de 115,5 kg, men så nervøst og
hvilende på den ene fod og kroppen hældende imod mit ba-
dekar i en farlig vinkel, at jeg fortsætter, indtil jeg hviler stabilt
på afslutningen af 1. del af opførelsen.

Det ville være fristende at stoppe her, men ville unægtelig
ligne den opførelse af en tragedie, hvor man kun opfører de
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første hyggelige akter med den truende baggrund af skæbne,
men afholder sig fra den sidste krævende fase, fordi den er
ubehagelig eller som i dette tilfælde upraktisk.

(I dag den 25. maj 1971 er jeg i en intermission nede på minus
30 pund i forhold til min vægt, da jeg begyndte. Måske kan
jeg opføre hele stykket. Men det var ikke opgaven. Stykket
fortsætter til enden).

II
Gaining fifty pounds back again

Rapport:
På spisekortet fra Marina er der 19 hors d’oeuvres, 7 supper,
10 fiskeretter, 9 stege og 17 grillretter. Endvidere 10 desserter
og i alt 89 retter yderligere, som dog skal bestilles 24 timer i
forvejen. Ved nogle af retterne står der Le vrai du vrai.

Om ret nr 401 hedder det: Carry, løg, kalv, kylling trænger
ind i smørret og smyger sig hen over strimler af tomat, piment,
ananas, chutney, ris og østerlandsk garniture.

402 kaldes Le Met des Rois – Le Roi des Mets: Den største
og fedeste blandt de yngste poularder parteres og farseres med
piment, champignons, persille og smør. Paneres i mie de pain
au beurre, afbrændes med Kirsch og steges langsomt i en kas-
serolle i ca. 20 min. Hertil trøffelsauce, pommes nature og
slikasparges.

Og 403 steger den fine dyrefilét au beurre omgivet af smør-
blandede portvins-cognacflamberet garniture, champignons,
tomat, ananas, vindruer, kastanjer, crème fraîche og St. Cata-
laine. Gåseleverpostej og pommes nature.

I 404 udbankes en Charolaisfilét, fores med ost og skinke,
lukkes sammen og steges i smør.

Og således videre med flamberet kalvenyre, peberbøf og en
sødmælkskalve-escalope brunet i smør med esdragon, persille,
kørvel, timian, hvidløg. Tilføjes groftskåret champignon, to-

190



mat og artiskokhjerter. Og endelig 409, hvor den rødvinsma-
rinerede perlehøne steges rosa og serveres med braisseret sel-
leri, pommes rösti og trøffelsauce.

Det bliver en død i skønhed omgærdet med diverse desser-
ter såsom chokoladekurve med orangeis og frugtsalat, appel-
sinsalat tilberedt ved kisten med Cointreau og mange andre
lækkerier.

Rapport:
Jeg arbejder stadig med anden del af min opførelse. Resultatet
falder uden for denne beretnings rammer. Det drejer sig om
two long performances, og anden del kan meget vel blive den
længste. Dette kunstværks egentlige kommunikationsområde
er heller ikke et privat brev til nogle få venner, men tilstedevæ-
relsen af nogle pund, som ikke eksisterer længere efter den
matematiske notation +(– tilstedeværelse), eller hvad det nu
hedder.
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Fodboldkamp med to fodbolde

FLUXSHOE i Oxford

Rapport til Kulturministeriet om anvendelse af økonomisk
støtte til deltagelse i FLUXSHOE på Museum of Modern Art
i Oxford i februar 1973.

Netop hjemvendt fra England hvor Kulturministeriet har givet
mig mulighed for at deltage i FLUXSHOE i Oxford ved at be-
tale mine rejseomkostninger, tillader jeg mig at meddele føl-
gende referat af rejsens forløb.

Det lykkedes at få et møde i stand med de to holdkaptajner fra
fodboldholdene fra University College og fra St. Peter’s Col-
lege i Oxford få dage efter åbningen af FLUXSHOE-udstillin-
gen på Museum of Modern Art i Oxford.

Jeg ved ikke, hvordan FLUXSHOE-arrangøren David
Mayor havde fået kontakt til studenterne, så der hele tiden var
nogle ved hånden parate til at hjælpe os med praktiske pro-
blemer. Han havde vist mig et svar på et brev, han havde sendt
til en af de studenter, han havde kontaktet for at have nogle at
holde sig til. David Mayor havde skrevet til ham i en fri og af-
slappet tone. I svaret stod der til indledning sådan noget som:
Hvis De ikke er homoseksuel, så vær venlig at undlade at kal-
de mig ved fornavn. Mit navn er ... osv., og jeg plejer at kalde
mig Mr foran(!).

Dem vi havde kontakt med syntes ikke at hænge sig i den
slags, men selv Sandy Nairne, hvis 2-værelses kollegiesuite på
University College blev brugt til mødet, havde et lille sort skilt
over døren med hvide, håndmalede bogstaver.
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»Mr Nairne«, stod der.
Det var en sen nattetime over et glas øl, vi mødtes med de to

holdkaptajner:
Jeg er kommet hele vejen fra København for at få gennem-

ført denne kamp med 2 fodbolde, spillet så vidt muligt efter
reglerne, sagde jeg til dem. Det er lang vej og en stor anstren-
gelse. Jeg ved ikke, om I betragter det hele som kæmpeskæg,
men det er sikkert, at jo mere alvorligt I ta’r det, jo skæggere
bliver det også, hvis I ser sådan på det. Man må tage sine mor-
somheder alvorligt. Selv et lystspil kræver alvorlige anstren-
gelser for at blive lystigt nok. Men det må I selv afgøre. Det er
nok bare sådan, at hvert hold må se i øjnene, at det ikke kan
udelukkes, at det andet hold tager kampen alvorligt sådan at
forstå, at det ønsker at vinde denne første og måske eneste
kamp af den art.

Hvem vandt sidste kamp, I spillede mod hinanden?
University College vandt den kamp, vist nok, men kun fordi

de spillede så råt, at vi ikke ønskede at være med.
Da holdkaptajnerne var gået, diskuterede vi andre baggrun-

den.
Jeg havde allerede fortalt dem, at kampen var et led i at

samarbejde kunsten med andre foretagender på kunstens vil-
kår. Jeg havde nævnt vort bankprojekt med Bikuben i Køben-
havn og kaldt det Post-FLUXUS. Og Diskufonen og JTAS.

Men her bagefter diskuterede vi tvivlene. Ganske vist syntes
jeg, at Post-FLUXUS måtte søge kunstens »mønstre« indført i
samfundets øvrige funktioner. Et aktieselskab var en skulptur
bestående af tal og organisation. Et fodboldhold ligeså. Men
måske skulle vi bare tale sammen allesammen i nogle år uden
resultater. Det var enhvers skæbne at møde skilleveje. Man
skulle måske vente og overveje.

Der blev nikket langsomt, og på væggene hang frække, mo-
derne plakater for kunstudstillinger side om side med akva-
reller af engelske landskaber bag glas. Ingen af delene virkede
overbevisende.
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De to redaktører af de litterære tidsskrifter i Oxford var
hele tiden omkring os. De lignede groteske karrikaturer af
Dickens-figurer i dette miljø, den ene med øjnene løbende
rundt, som om han hørte eller lyttede efter eller selv fandt på
ondskabsfulde historier om sine medmennesker. Han stude-
rede sammenlignende litteratur på Oxford. Hans blad hed
Stereo Headphones. Hans navn var Nicholas Zurbrugg.

Den anden – i figursyet, stramt tøj – var til daglig telefon-
dame og talte hele tiden ud igennem den ene mundvig, som
om han viderefortalte de historier, han netop havde hørt af
den anden. For de fulgtes ad hele tiden, og når en af os nær-
mede sig, hvisledes ud gennem mundvigene »change the sub-
ject«. Han hed David Briars og udgav »Pages«. Sandy Nairne
udgav det duplikerede undergrundsblad »Free Arts«.

Ay-O var kommet fra Japan, men mellemlandet i New York,
og for de 222 dollars, hans rejse havde kostet fra USA, lavede
han på åbningsaftenen en lille ting, som George Brecht tid-
ligere havde opført af La Monte Yong: To æsker tændstikker,
hvoraf den ene var lånt af mig. Han satte sig på gulvet med
korslagte ben og lagde hver enkelt tændstik til rette i et pyra-
mideformet spejderbål for til sidst at sætte en tændstik til det
tilrettelagte bål. Som en ekstra lue kastede han også de tomme
æsker på bålet og sad stille og iagttog dette stykke om inter-
valkoncentration, indtil den sidste flamme var døet hen. Og
David Mayor tog billeder. Men åbningsgæsterne ænsede slet
ikke Ay-O’s forestilling, der som levende FLUXUS foregik midt
i udstillingen af diverse dokumentationer af 60’ernes FLUX-
US-aktiviteter. Gæsterne stod med ryggen til Ay-O og betrag-
tede de fotografier, der var taget af ganske andre, men aldeles
tilsvarende forestillinger, måske endog den samme.

Jeg gik rundt hele resten af aftenen og manglede tænd-
stikker. I det hele overvældede det museumsagtige både Ay-O
og mig. På åbningsaftenen efter sin forestilling satte han sig til
at sove i en gammel stol, og det var meget illustrerende.

Sandy’s ven Adrian stillede sig demonstrativt op og raslede
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med en af George Maciunas’ plasticæsker med lort, koncen-
treret til ingenting eller efterhånden et pulver. Han var også
med til mødet med holdkaptajnerne. Her sad han med benene
over kors, som Ay-O havde gjort. Jeg spurgte ham, hvorfor
han raslede med kassen og ødelagde den. Han fortalte, at han
bare ikke kunne li’ den stemning af cocktailparty omkring åb-
ningsaftenen. Var det bare det eneste problem! Jeg foreslog
ham at betragte det hele som en kæmpe stor avis. Men det var
tydeligvis ikke et tilfredsstillende råd.

Mødet med de unge engelske grupper, der kom tilrejsende
fra London i weekenderne, gav mig et stærkt indtryk af, at de
unge engelske grupper ikke er spor forskellige fra Düsseldor-
ferskolen med Joseph Beuys i spidsen, hvad jeg havde håbet,
og hvad der havde været mit stille ønske at opdage på denne
rejse.

Tysk ekspressionisme over det hele, et af stykkerne oven i
købet en slet kopi af Beuys. Næste weekend, da de kom igen,
så jeg så meget teatralsk kunst, at jeg gik hjem og tændte for
fjernsynet, hvor jeg lige kom tids nok til at se en fuldstændig
kopi af, hvad jeg lige havde forladt, bare bedre udført, men
annonceret som et arbejde af en engelsk avantgarde-kunstner.

Men så var der Marc Chaimowicz. Han var tidligere straf-
fefange og mødte altid op fra London og brugte hele pladsen,
hvor han også havde smidt lænker ud på gulvet og stillet for-
skellige ting op med en billig madonnastatue foran. Dame-
trusser o.s.v. Han havde også taget fire små levende mus med,
som var sat ind på en øde ø midt på gulvet omgivet af et vand-
bassin, så de ikke kunne løbe bort op i skørterne på pigerne.
Madonnabillede på øen og en stor tallerken med mælk (som
musene ikke kunne nå) og ved siden af denne en kande med
masser af mere mælk (som de slet ikke kunne hælde af). En af
udstillingsgæsterne den søndag havde medbragt en hund, og
der gik ikke et øjeblik, før hunden havde knækket halsen på
den ene mus, og den anden var druknet i bassinet under flugt-
forsøg.
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Hunden havde med sine poter lavet huller i plasticvandbas-
sinet, så vandet flød ud over gulvet og løb ned og lavede plet-
ter på loftet nedenunder, så museumsdirektør Peter Ipsen lave-
de ballade og gik surt omkring med en karklud og fortalte os
allesammen om sit ansvar, mens Marc stille pakkede sine ting
sammen.

Jeg havde i mine Post-FLUXUS forsøg på samarbejde med an-
dre forsøgt at samarbejde kunsten med museums- eller kunst-
administrationen. Og det havde David Mayor også. Mens jeg
i næste uge var på besøg i London, havde han, da der var gas-
strejke i England, dekreteret sympatistrejke med gasværksar-
bejderne, således at museet skulle lukke. Der var bare det pro-
blem, at museumsdirektøren havde en masse arbejde, som han
ikke kunne udsætte, og hans kontorpige Lindsay, hun blev jo
betalt for at være der og kunne ikke sådan lige pludselig blive
væk!

Jeg havde taget initiativ til disse ideer om samarbejde med
omstændighederne omkring udstillingen. Og lad det være sagt
straks, at enhver af de udstillende kunstnere ville have gjort
det samme, om de havde været til stede. Som Ay-O sagde:
George Maciunas laver altid sådan nogle smukke, smukke
store udstillinger i New York, men når vi andre så kommer, så
brækker vi dem ned sønder og sammen, som det nu kun kan
siges i et japansk grin. Men George accepterer det. Og det var
forskellen.

Ay-O havde spændt snore tværs over alle trappetrin og bun-
det balloner til disse, så de sprang i luften ved den mindste
uforsigtighed. På gulvet havde han strøet marmorkugler. Alt
dette blev fjernet mandagen efter åbningen. Der skulle museet
arbejde! Fra min side havde jeg fundet et aflukke i forbindelse
med skranken ved indgangen. Der tændte jeg lyset inde, og
bag forhænget fjernede jeg depotet af kuverter og brevpapir
og lagde det op i stabler på den øverste hylde. Et podie blev
stillet op, og jeg tog skrankens telefon og satte den derind.
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Telefonboks, skrev jeg over aflukket. Telephone-Box for
callings to the Copenhagen Discuphone, en særlig telefon, jeg
havde installeret i København, og hvorfra Eric Andersen, når
man ringede op, stod og skrålede Wonderful, Wonderful
Copp-penhagen. Hver dag jeg kom, var lyset slukket til denne
levende del af udstillingen, og telefonen var flyttet på plads på
skrivebordet bag skranken.

Men ikke nok med det: Udenfor på museets mur havde jeg
med en stor hvid pensel skrevet BANK Service, og det var et
andet af mine projekter, som museumsdirektøren stærkt mis-
billigede. Det var jo et kunstmuseum. Og gennem hele udstil-
lingen viste pile vej til denne Bank Service, indtil et hvidt skilt
opsat på døren ind til museumsdirektørens privatkontor. Her
kunne gæsterne gå ind og på forespørgsel om Bank Service få
udleveret formularer til åbning af fælles checkkonto for ægte-
fæller og mellem familier og andre og i øvrigt andre råd til at
forpule banksystemet. Direktøren skulle bare udlevere mate-
rialet personligt, men det holdt så hårdt, at jeg måtte betinge
min fortsatte deltagelse af, at han accepterede. Da bagefter Ay-
O kom med 1.000 falske 1 dollar-sedler fremstillet af Robert
Watts i Amerika, men forbudt i USA, og ville have museums-
direktøren til samtidig at udlevere nogle stykker af dem, gik
det hele i opløsning, selv om enhver idiot kunne se på portræt-
tet af George Washington på pengesedlen, at den var falsk.
Men måske ser folk ikke så meget på portrætterne på penge-
sedlerne som på beløbet og på, at den er falsk.

Vi tog til London i den følgende uge. Den omstændighed, at vi
havde fået så få penge bevilget fra Kulturministeriet, krævede,
at vi fra vort egentlige arbejde måtte tage ind til personlige be-
kendte i Surrey ved London, i Cobham, Londons Klampen-
borg-kvarter. Der fik vi en anden snak. Til middagen blev spil-
let Beethovens niende symfoni over stereoen. Ganske vist en
særlig version, som blev kaldt for mininine’eren. Vores vært-
inde fortalte, at hendes mand om natten gik op og ned ad gul-
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vet til Beethoven-musik. De var så gæstfrie, at vi mere følte
deres gæstfrihed end vore forskelligheder, f.eks. vedr. opfat-
telsen af gasværksstrejken: Engelske arbejdere var mere dovne
end andre landes arbejdere. Ganske vist blev de betalt lavere,
men omkostningerne vedr. arbejdet pr. produktionsenhed var
højere i England end i de lande, hvor de blev betalt højere.
Han forstod godt, at Ford havde annulleret planerne om en
udvidelse i England og i stedet oprettede fabrik i Spanien.

Fodboldkampen i Oxford næste søndag gik efter planen.
»Vertical Holds«, som var en kunstnergruppe fra London, der
havde specialiseret sig i at levere teknisk know-how og appa-
ratur til kunstneriske projekter, var mødt op med to kameraer,
så det ene kunne følge den ene bold, det andet den anden bold,
og der var to kommentatorer, der ligeledes fulgte hver sin
bold. Der blev optaget 2 x 30 minutter video af kampen.

Spillets højdepunkt indtraf vel nok, da målmanden på Uni-
versity College fik et skud på mål fra de to bolde samtidig og
greb dem begge. Det må være enhver målmands mareridt.

Ay-O stod bag målet med sit fotografiapparat.
Fik du dem, råbte jeg til ham.
Det tror jeg nok, svarede han på japansk-amerikansk.
Dvs. han fik den første bold, men nåede sikkert ikke at dreje

filmen frem til den næste og kom derfor for sent til at tage
billedet af målmanden med de to bolde i favnen. Næste gang
han skal til fodboldkamp med 2 bolde, må han medbringe et
dobbeltløbet kamera.

Imellem halvlegene spurgte jeg den ene holdkaptajn, hvad
han syntes om kampen, og han sagde helt stakåndet: Much
more enjoyable. Der sker noget hele tiden. Men det er dobbelt
arbejde.

Bagefter havde vi inviteret de to hold til at drikke et glas øl
og i museet overvære en gengivelse af kampen kørt på to vi-
deoscreens, hvor den ene fulgte den ene, den anden den anden.
Og de to Oxford-kommentatorers kommentarer til kampen
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gav en stemning, som man aldrig vil opleve under andre vilkår.
Kælderen, hvor filmene vistes, genlød af latter og tilråb og
hurraråb ved hver bommert, hvert mål, og vi havde fået dette
kunstforetagendes helt rigtige publikum: Dem selv i egen per-
son, og mens jeg gik lykkelig rundt blandt dem allesammen –
henslængte som de lå, trætte i stolene, og deres piger, for det
var jo søndag, sagde David Mayor til mig: Det er det mest
komplicerede arrangement, vi endnu har haft. Tag du video-
båndene med til København.

Resultatet blev 13-9 til St. Peters’ College. En velspillet re-
vanchekamp efter det tidligere nederlag til University College.

Det, der gjorde størst indtryk på mig i England, er Bood-
lean-biblioteket i Oxford med dets 3 millioner bind og udstil-
ling af manuskripter af Newton og Darwin og Florence Night-
ingale, British Museum, og den måde, briterne havde placeret
de farvede på i samfundets mest arbejdskrævende og kedsom-
melige funktioner rundt om i London.

Og dette er min rapport til kulturministeren om den måde,
hvorpå jeg har anvendt rejselegatet på 800 kr. til at deltage i
FLUXSHOE-udstillingen i Oxford.
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Fodboldkamp med to fodbolde af Knud Pedersen opføres ved Flux West på
Museum of Modern Art i Oxford 1973.

Bodil Riskær og Ay-O opfører Fluxusstykke af La Monte Yong under åb-
ningen af Flux West på Muesum of Modern Art i Oxford 1973.





Sommeren på Meilgaard

»Tell something«

Gider I komme over og lave en kunstudstilling på et slot i Jyl-
land, spurgte dekoratøren i et stort firma i Jylland, der havde
fået stillet slottet til disposition. Aldrig i livet, tænkte jeg. Men
jeg sagde: Naturligvis!

Man skal lade være med at skyde, til man ser, hvad der
kommer ud af busken.

Der er al den plads, I vil ha’, fortsatte dekoratøren. Og hof-
jægermesteren er opsat på lidt af hvert. Bare lav noget, har
han sagt. Jeg skal ikke lægge mig imellem, selv om der bliver
lidt pornoudstilling. Men det skal det naturligvis ikke være.
Han mener, bare der kommer mennesker. Det koster 3 kr. pr.
person at komme ind. Og sådan et slot er dyrt.

Naturligvis, svarede jeg og tegnede små mænd og damer på
papiret. Hvad kan man bruge et slot til?

Jeg havde glemt alt om sagen, indtil jeg kom til Jylland og
syntes, jeg skyldte dekoratøren lige at se slottet.

Bevar mig vel for et hus. Silketapeter, som jeg godt forstod
han ville have dækket med skilderier. Det så ud, som om hele
slottet var iført dameundertøj. En voldgrav, en skummel slots-
gård og foran det hele et lille fornuftigt enfamiliehus, som
hofjægermesteren selv var flyttet over i fra det lille hundrede
værelser, vi trampede rundt i, da dekoratøren i sit es fulgte mig
rundt.

Aldrig i livet, tænkte jeg igen, da jeg kørte over slotsbroen
med mine 84 heste forspændt blikkarossen.

Men mens jeg sejlede over til Sjælland, slog en idé ned i mig.
Faktisk kunne vi jo flytte derover hele sommeren. Og der ville
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være plads til et farligt hus. Vi ville selvfølgelig ikke udstille
noget. Men vi kunne opfordre jyderne til at komme og for-
tælle os noget. Hvorfor er det altid kunstnerne, der skal un-
derholde. Tell something, kaldte jeg automatisk for mig selv
denne udstilling.

Gør rede for en opfattelse, kaldte Eric Andersen den.
Og så er vi fremme ved kunstværkets objektive del.
Vi ville principielt ligge ved stranden. Så kunne jyderne

komme og fortælle os noget der, hvis de ville. Eller tilflytterne.
Om aftenerne ville vi vælte os rundt i baronessernes kamfer-
træssenge.

Det blev projekteret at anvende to værelser til samtalevæ-
relser. Det vil sige, det ene skulle være et regulært samtale-
værelse med dybe lænestole, 12 stykker, hvor man kunne
sidde hyggeligt og snakke sammen. Når vi ikke var der, kunne
jyderne jo fortælle noget til hinanden, og når vi var der, kunne
vi jo fortælle noget til hinanden. Bløde sæder og sludren om
løst og fast i modsætning til det andet værelse. Her skulle der
virkelig stå: »Gør rede for en opfattelse« over døren og 6 ta-
lerstole skulle anbringes i en rundkreds, så talerne kunne stå
og tale i munden på hinanden. Til gengæld var der ikke plads
til publikum i dette værelse. At de skulle tale i munden på hin-
anden, mentes helt bogstaveligt.

På hver talerstol var der en lille knap og en rød og en grøn
lampe. Man måtte først begynde at tale, når man fik grønt lys.
Talerstolene var nummererede fra 1 til 6, og en kort instruk-
tion skulle stå at læse på forsiden af hver, synlig for de andre
talere. Denne instruktion kunne f.eks. hedde: Denne talerstol
er beregnet for taler af en varighed på mellem 2 og 5 minutter.
Talerstolen kan kun benyttes, når talerstol nr. 3 og nr. 5 sam-
tidig er i brug. Og således videre: Denne talerstol er beregnet
for taler af fra 20 sekunders til 1 minuts varighed. Kan kun
benyttes, når talerstol nr. 2, 3 og 6 samtidig er i brug.

Publikum, om man kan betegne talerne således, skulle be-
gynde ved at stille sig op på den valgte talerstol og trykke på

204



knappen ved siden af den røde og grønne lampe. Hvis den for-
drede konstellation var til stede, ville der komme grønt lys, og
spillet kunne begynde. Ellers ikke.

Systemet af rødt og grønt lys kunne laves ved et simpelt
elektrisk system, som jeg evt. skal gennemgå senere i pausen
mellem festforestillingens indledende ouverturer.

Til hele multiorganet var der knyttet et system af højttalere,
der åbnede automatisk ved de rigtige konstellationer og smæk-
kede i igen ved udløbet af taletiden. Når der var rødt lys på alle
lamper, åbnedes automatisk for mikrofoner i samtalerummet.
Systemet af mikrofoner, både de, der var anbragt ved taler-
stolene, og disse i samtalerummet, førtes ud til kæmpehøjt-
talere foran slottet, og som et romantisk clou skulle en stor
tavle anbringes på tårnuret på slottets hovedbygning foran
ænder og enfamiliehus og mørke skove. Tavlen var forsynet
med røde og grønne lamper ud for hvert tal, idet også denne
tavle klokvis var forsynet med numrene 16, og dermed havde
vi udviklet projektet til et Son et Lumière spil, som skulle være
et historisk samtidsspil – son et lumière historisk – i farver.

Da det hele kom i gang, udviklede det sig fra time til time,
og det blev på et tidspunkt planen at lave det hele til et drive-
in-spil for ferielandets tusinder af tyskere og så videre. Ja,
videre endnu. At ankommende biler på den enorme plads for-
an slottet skulle dirigeres rundt i et virvar ved at prøve at hul-
kortsortere bilerne med ordrer til alle biler, hvis nummerpla-
der f.eks. begyndte med A, om at køre over til venstre side af
gårdspladsen og således videre i et væk, indtil bilerne var ble-
vet sorteret i nummerorden efter nogle timers forløb, og et en-
kelt forbogstav var smidt ud, formentlig dem fra egnen.

Denne sidste udvikling var Eric Andersen ikke selv med på,
selv om den i sin oprindelse var en videreudvikling af en af
hans egne, nu forladte, gamle ideer, der havde været udført i
en anden udgave.

Da vi ankom, spurgte dekoratøren forundret, hvor bille-
derne, vi skulle hænge op, var henne. Men lad det vente lidt.
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Jeg sendte invitationer til højre og venstre og inviterede ven-
ner og uvenner til at tilbringe en gratis ferie på slottet ved skov
og strand i komfortable omgivelser.

Det tør man sige. Der var et dobbelt badekar med en 
spansk væg imellem, så man kunne synge duetter i badet, og
det var jo lige i vores stil.

På det tidspunkt, hvor jeg begyndte at invitere, havde jeg
allerede flere gange talt med dekoratøren, for at han skulle
være helt klar over, hvad han indlod sig på. Jeg kunne selvsagt
ikke gå i detaljer, for først under udviklingen af projektet ville
disse detaljer opstå. Hvad jeg prøvede at understrege var, at
der kom ingen billeder, at vi skulle bruge 12 lænestole i et rum
og, ved en senere samtale, der syntes at mystificere ham, 6 ta-
lerstole i et andet rum. Samtidig sikrede jeg mig, at jeg virkelig
kunne invitere til højre og venstre: Senge nok, madrasser nok,
osv.

Og så drog vi af, hele familien, og tog til en begyndelse en
hollandsk familie med, der netop var kommet for at besøge os.
Og nu var der på helt anden måde lejlighed til at tage herlig-
hederne i øjesyn. – Vi ankom til eventyrslottet mellem bakker
og skove i solskin og sommervejr. Til højre på den enorme
slotsplads var der uden for en hyggelig bindingsværkslænge
anbragt en lang række plasticpalmer, der lænede sig op ad
bindingsværket, og store skilte forkyndte, at her kunne man
købe ungarsk pottemageri til spotpriser. Foran slottet var der
en iskagebod og et tælleapparat. Det havde undgået min op-
mærksomhed første gang jeg var der. Og hestestaldene langs
den anden side slotsgården var indrettet til kro med store blå,
gule og røde turistbusser udenfor og pensionister inde i kroen,
der sad og dyppede mulerne i hesteboksene. Det lignede rigtig
begyndelsen til et dansk feriested og fritidscenter.

Uden for slottets hvide mure, men på den anden side vold-
graven, var opstillet en stor jernskulptur og et papirskilt un-
der, hvor der stod »Grublende kvinde, 4.000 kr.« Rundt i
slotsparken lå der fritidshuse til salg, og fra næste sommer var
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det meningen også at indlægge forskellige typer swimming-
pools. Vi var mere betagede af hele denne stemning af kasse-
apparat end af slottet, og jeg skulle straks efter ankomsten
møde den unge hofjægermester. Jeg følte mig nærmest som en
forbindelsesofficer, der skulle sørge for indkvartering af et
kompagni soldater og havde beslaglagt slottet. Hans øjne
hang ved mine læber, mens jeg udtalte nogle kryptiske sæt-
ningsstumper angående det forestående omforandrende i det
jyske.

Ja, ja, sagde hofjægermesteren uopmærksom, bare der
kommer nogle mennesker, så skal I bare værs’go’. Jeg forstår
ikke noget af det her. Dekoratøren stod ved siden af, og den
hollandske familie forstod ikke et klap af sproget, så de nik-
kede bare og smilede. Det skulle de nok sørge for.

De følgende dage gik med at ligge på stranden om dagen og
ligge og rode rundt i sengene om natten. Rap, rap, rap, sagde
det nede i voldgraven natten igennem, både klokken 1,
klokken 2, klokken 3, 4, 5 og 6 i en uudholdelig afbrydelse af
en endeløs stilhed. Pludselig et plask, som om et afsjælet lege-
me blev kastet ud med et brag, derefter igen bare rap, rap, rap,
rap. Jeg forstod godt en mening med at straffe velhavere med
natten igennem at skulle høre på det rapperi. Hofjægermeste-
ren havde, som et udtryk for sin skarpe forretningsmæssige
lugtesans, ladet bulldozere udgrave kunstige vandhuller rundt
omkring godset, så han kunne have noget at skyde på om søn-
dagen, når intetanende vildænder holdt hviledag i de buskede
vandhuller.

Hele slottets stueetage var fyldt med antikviteter, som deko-
ratøren havde opstillet på en måde, så de så ud til grangiveligt
at høre til slottets urgamle inventar. Små diskrete kort angav
de flere tusind kroner høje priser på hvert enkelt stykke, og på
de ting, som utvivlsomt hørte til det oprindelige inventar, stod
der et lige så diskret »ikke til salg«. En herre med en lille stram
buksebag, der gik fra højre til venstre, var sat til at passe det
daglige, og han var flyttet ind før os og havde i øvrigt skyndt
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sig at rage to af de bedste værelser til sig og skramlet alt det,
han kunne finde af antikke stole og spejle ind i sit soveværelse,
hvor han lå med en transistor på fuldt drøn om aftenen i sin
ensomhed. Det andet værelse syntes han bare at have taget for
at have et sted at flytte alle de møbler hen, han ikke kunne
finde plads til i det første. Det var hans påklædningsværelse.
Og vi andre skulede til hans ejendomsret og grådighed. Vore
hollandske venner smed et par madrasser i et hjørne på gulvet
og havde på et øjeblik fået indrettet et ellers herskabeligt væ-
relse til et lille loftsrum på en kvist i Amsterdam, med cigaret-
skod i en underkop og klude og kufferter rundt omkring.

Med den ro, der omgav os som en afsmitning af de landska-
belige omgivelser, vi hellere ville knytte os til end den aktivitet,
som yderligere omsluttede os, mærkede vi straks, at det hele i
forening havde en enerverende virkning på dekoratøren, som
benyttede enhver lejlighed til at høre nyt og blev mere og mere
tavs. Bare der kommer mennesker, sagde han altid til afsked
som for sig selv, så er det selvfølgelig også i orden altsammen.
Han er med på den værste, hofjægermesteren. Men dekora-
tøren blev samtidig mere og mere betænkelig. Han kunne iagt-
tages enlig og jaget på vej over slotsplænen langt ud på afte-
nen, og han jog frem og tilbage i bil.

Men så kom Eric Andersen med familie, og samme dag rin-
gede telefonen, hvor nogle andre kunstnere meldte deres an-
komst på forskellige tider. Kom bare an, sagde jeg, og jeg reg-
nede efter i hovedet for at huske, hvornår vi nåede frem til at
fylde tjenestefolkenes lumre og skumle værelser på loftet og
måtte smide resten ned til antikviteterne og de antikke senge
beregnet for det 20. århundredes hobbies.

Hvor er billederne, I skal hænge op, spurgte dekoratøren,
da han så Eric Andersen med sin søn på den ene arm og en
kurv med badetøj under den anden arm. Et koldt blik fra Eric
Andersen fik dekoratøren til at synke lidt mere ind i sig selv.

Sent samme eftermiddag trak han mig til side. De 6 taler-
stole stod færdige, og der var også stillet 12 lænestole op i det
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største værelse på den etage, vi foreløbig havde indkvarteret
os i. Jeg tror, jeg har gjort noget rivegalt, indledte han.

Og indvundet i en masse indpakningspapir faldt tilståelsen
af en forbrydelse, som havde ødelagt hans nattesøvn de sidste
dage. Han havde inviteret en lokal kunstnergruppe til sam-
tidig med vores udstilling at hænge skilderier op i nogle andre
af den lille million værelser. Den går ikke, fyrede jeg en seks-
løber af uden betænkelighed, mens han undskyldte med svag
stemme. Jeres ser jo ikke ud af så meget. Og der må jo være
noget at vise frem. Bare der kommer nogen, mener jeg. Men
jeg kan godt se nu, at det er helt forkert.

Det er ikke bare forkert. Det er uforeneligt, svarede jeg kort,
mens jeg blæste røgen væk fra pistolmundingen.

Vi skiltes igen, og han ilede videre langs de mange gange og
forsvandt hist og kom frem pist og spænede ned ad en trappe
her og kom frem igen i et hjørne af gårdspladsen der. Det var
som et fuglebur, hvor han var kanariefuglen på vej fra pind til
pind på flugt for husets kat, der sad udenfor og slikkede sig om
munden og havde inviteret alle sine kammerater til frokost.

Vi havde stor sympati for den intetanende dekoratør, der
givet havde slået sig selv over munden, fordi han havde fundet
mit telefonnummer overhovedet, den dag han fik den ulyk-
salige tanke at ringe mig op første gang.

Men lige så lidt det hele synede fra starten, lige så meget
udviklede det sig i de kommende dage. Vi nød efterhånden at
komplicere tingene og udfylde dem med nye ting.

Den første udvidelse dukkede op, allerede da jeg ankom
med beslaglæggelsesordren. Vi skal have en stor plade lige
under slotsuret forsynet med 6 tal. Ja, det var en af de detaljer,
vi ikke på forhånd havde talt om. Ved Eric Andersens an-
komst dukkede også et par udvidelser op med plakater, der
skulle trykkes med teksten, denne talerstol o.s.v. Allerede da-
gen efter lå plakaterne fint trykte på talerstolenes pedaler.
Dekoratøren havde jaget af sted i bil, havde aftalt typografi,
givet en ultimativ frist på få timer til at gøre det hele klart og
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havde afhentet og udbragt plakaterne, mens vi lå ved stranden
og lod vore børn spille badebolde i en ping pong mod den blå
himmel.

Hofjægermesteren havde foreslået en fernisage. Men efter-
hånden som tiden skred frem, blev der talt mindre og mindre
om fernisage. Til gengæld vidste vi, efterhånden som tiden gik,
mere og mere om, hvornår vi kunne være klar. Og når vi kom
hjem fra stranden, havde vi altid en lille udvidelse af projektet
med, som dryssede ud imellem det øvrige sand.

Vi havde ekskluderet os fra de øvrige, hvoriblandt nu også
de lokale kunstnere var kommet. Dekoratøren havde endnu
en søvnløs nat ved tanken om den første konfrontation mel-
lem dem og os. Om aftenen sad vi i de sene nattetimer på et af
værelserne og spillede kort i en luft, man kunne skære i af to-
baksrøg og spiritusmærker, som med garanti også holdt deres
første sommerferie på slottet ved denne lejlighed.

Indimellem slog en høj latter ud gennem døren, og det begav
sig, at en jaget skygge hastede forbi med en antik stol under
armen på vej til at dekorere endnu en tom krog i slottet.

Konfrontationen med de lokale kunstnere forløb til deko-
ratørens store forbløffelse. En kasse øl blev sat midt på gulvet
i samtaleværelset, og vi sad alle i hver sin lænestol og gennem-
førte den første forestilling, som uden for programmet artede
sig som en gennemgang af det forestående projekt og dets
uforenelighed med en kunstudstilling.

Det er faktisk det modsatte. Og I må lukke eller neddæmpe
jeres udstilling under leveringen, fastslog jeg. Dekoratøren så
sig omkring. Nogle små lysstumper var smeltet fast på ølkas-
sens kant, og vi havde allesammen alvorlige skygger i ansigtet,
netop når vi skrupgrinede.

Til dekoratørens store forbløffelse forstod kunstnerne ud-
mærket både idé og konsekvenser og komplimenterede oven i
købet ideen, hvilket fik mig til at komplimentere et af de med-
bragte skilderier bare som en gengæld uanset Eric Andersens
hånlige sideblik.
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Jeg har aldrig forstået, sagde Eric efter mødet, om du virke-
lig er i stand til at argumentere en sag igennem, eller du sim-
pelt hen bare maser folk. Nu har jeg fundet ud af det. Du bare
maser dem, ganske enkelt.

Når aftenerne tillod det, sad vi som en lille flok FDF-spej-
dere ved voldgravens kant med en grill og et lurende blik ud
imod de intetanende ænder i voldgraven. Rhinskvinen blev
trukket op, først den ene, så den anden. Vi sad i græsset, og de-
koratøren kom og hyggede sig med os med korslagte ben. Det
var nu oprigtig synd for ham. Der var ikke tvivl om, at han
ikke fik rygdækning og indimellem aflagde rapporter om trop-
pebevægelser, som kom bag på stedets Rommel. Hofjæger-
mesteren så vi nemlig i de næste dage ikke meget til. Det sidste,
vi havde set af ham, var et kamfer-blik langt borte, da vores
hollandske ven første morgen efter ankomsten havde mødt
ham i slotsgården og havde grebet hans hånd til god morgen.

Good morning, sir, havde hollænderen sagt. I like your cast-
le. I have decided to stay.

Det skulle han nok aldrig have sagt, for det havde jo ikke
noget med udstillingen at gøre, og da han samtidig havde sin
badekåbe let henslængt over armen og en tandbørste, som
meget let kunne gi’ hofjægermesteren den tanke, at han havde
børstet tænder i voldgraven, havde han understreget sit vel-
befindende næsten for overbevisende til, at det var ufarligt.

Dekoratøren slog sig ned i græsset omkring vinen, grillen og
bøfferne.

Efterhånden som vi havde opdaget, at han og de andre intet
forstod af det hele, ligegyldigt hvor omstændeligt vi forklarede
ganske enkle funktioner, opgav vi at forklare noget som helst,
men kunne ikke stå for fristelsen til at overspille den rolle, vi
derved var bragt i som skræddere i Kejserens nye Klæder.
Somme tider kunne vi midt under en samtale rejse os op med
et betænkeligt blik og med hænderne på ryggen skridte en af-
stand af og bagefter stå og se endnu mere betænkeligt op i
gipsfigurerne i loftet. Det går nok ikke alligevel.
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Ja, bare der kommer noget ud af det, sagde dekoratøren
med en mat stemme, så er det sgu øh, så er det sgu, øh ... så er
det sgu ... øh ... så er ... så er det sgu øh, ja (efter en kraftig vil-
jesanspændelse, som trak ham tilbage til virkelighedens krav
om formulering af tanker), så er det ... så er det sgu da også
lige meget, om folk kommer. Det var, som om han under dette
udsagn havde gennemgået hele slottets historie i sin hjerne og
havde slotsherrens stokkeslag i ryggen og forventningen om
de næste i tankerne.

Jeg mener. Det vil sige. Jeg kan godt forstå det. Men andre
... øh, men andre øh ... andre, som ikke har fået fortalt noget
om det!

Her kunne hans blik veksle mellem det skælmske og det for-
skrækkede. Synd, at vores ven her sad i lommen på dette ro-
deri, som fra dag til dag mere og mere sendte kommercielle
røgringe til himmels.

Det gjorde en næsten chokerende virkning, der fik stemmen
til at sidde fast i halsen på ham, når vi midt under overspil-
ningen til en uvirkelighed, så vi kneb os selv i armen ved tan-
ken om, at de ikke havde lagt H. C. Andersen på natbordet
derhjemme og kun ventede på det lille barn i eventyret, frem-
drog af vore lommer nogle små multivibratorer og granskede
dem nøje og pudsede dem i ærmet og tænkte os dybt og under-
ligt om. Det var tydeligt, at man havde respekt for den igang-
værende skabelsesproces og ikke turde afbryde, fordi man
ikke kunne forstå den, og inderst inde måske alligevel havde
forventning om et eller andet resultat, en konklusion, som
måtte blive åbenbaret for dem, før de skulle stå til ansvar for
den store dommer, publikum.

Ja, bare der kommer noget ud af det. Så gør det såmænd in-
genting, øh, så gør det såmænd ingenting øh ... jeg mener, bare
der kommer noget ud af det, så gør det såmænd ingenting (han
gennemgik sikkert i tankerne minut for minut sit sidste møde
med bestyrelsen), så gør det såmænd ingenting, at det også
kommer til at koste lidt. Jeg mener, det må det jo nødvendigvis.
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Koste, gøede Eric Andersen. Denne multivibrator koster
kun 2 kroner og 30 øre, og vi skal kun bruge 60 af dem. Eller
er det 57? Han gled umærkeligt ind i sin skabelsesproces igen,
mens den stakkels dekoratør sad og glippede med øjnene. Der
var ingen tvivl om at konen fik ingenting i denne tid. Og bør-
nene blev måske sendt til skole med et slag flade lussinger.

Man havde allerede for to dage siden ladet meddele, at man
ikke ville tage entré. Det havde været diskuteret nøje i besty-
relsen og overvejet fra alle sider. Men man ville ikke fornærme
tilskuerne. Man ville ikke fornærme jyderne, som måske oven
i købet blev fornærmede alligevel, havde man sagt. Under så-
danne meddelelser så vi aldeles uinteresserede ud. Det kunne
ikke angå os, entré eller ej. Vi skulle i hvert fald intet have for
al vores ulejlighed. Og så tog vi til stranden.

Dekoratøren sad stadig i vores lille FDF-lejr med rhinsk-
vinsglasset. Hvis han ikke havde haft så travlt, ville det uund-
gåeligt være en af den slags situationer, som plantede sin mand
i en flaske, fordi situationen var ude af miljø. Ja, alt det for-
bandede lort, der omgav os, inkl. den omstændighed, at vi
overhovedet havde indladt os på dette her, var ude af miljø til
stor glæde for købmanden, der skulle levere rensemidlerne,
både de skrappe og de lettere sager.

En møbelhandler fra det sydlige Jylland var kommet til lejr-
bålet. Han havde rød næse og sorte briller, så han fik et dæ-
monisk udseende. Vi var da også så bange for ham, at vi ikke
bød ham sidde og tage plads i det sluttede selskab, men det lod
ikke til at gå ham på.

Udmærket udstilling i stuen, sagde han. Pragtfulde møbler
indimellem. Vi kender også nede hos os til den slags udstil-
linger. Vi kender jo allesammen disse hersens slotsauktioner
(jeg havde aldrig hørt om dem før). Vi havde i vores forretning
et møblement stående, som vi havde taget i bytte for et nyt
møblement. Det havde stået der i flere år, og vi kunne ikke
komme af med det, og intet var det værd. Det stod bare og
fyldte. Vi havde netop besluttet at hælde hele molevitten på
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lossepladsen. Så kom der sådan en slotsauktion. Vi kørte det
altsammen derud, og få dage efter auktionen kom der en dame
ind i forretningen og fortalte om det yndige møblement, hun
havde været så heldig at få bud på ved slotsauktionen. Det var
jo naturligvis i en sørgelig forfatning. Men nu ville hun så in-
derligt bede dem om, uanset hvad det måtte koste, at sætte det
hele i stand. Så havde de måttet ud igen og hente det tilbage og
i flere uger stå og pynte op på al det gamle ragelse på deres
værksted, så det kom ud ad døren med en pris på, der var hø-
jere end Rundetårn.

Her lo handelsmanden hen over vore glas, så vi uvilkårligt
holdt en hånd over glasset. Ja, det eneste denne halvø af han-
delsfolk skal passe på, når de handler, er selvfølgelig, at de
ikke kommer til at handle med jyder.

Vi havde holdt møde med det ingeniørfirma, som man først
havde overtalt til at påtage sig leverancen af strøm, selv om
det ellers gik udmærket med os selv som leverandører. Han
hørte på os, og det var tydeligt, at rent teknisk kunne sagen
godt udføres. Det var ingeniørarbejde. Men han havde en
anelse om, at han blev holdt for nar på grund af formålet og
betragtede os hele tiden undersøgende. Han havde selv et 5
mm i diameter Rotary-mærke i knaphullet og i øjnene. Her
var ingen overspilning. Her var vi nede i realiteter, og hans
betænkelighed ved at glo på omstændighederne bag det hele
var i en teknisk verden, som den der omgiver os, tankevæk-
kende. Tankevækkende på mange måder.

Vi så straks, at han ikke havde fundet en elektronikløsning,
og at hans løsning måtte være 3-4 gange så dyr som den elek-
troniske. Hvad han også gav os ret i. Nu skulle vi oven i købet
til at spare dem for udgifter. De havde bare bedt om en løs-
ning, sagde han og trak på skuldrene. Men det gjorde vi ikke.

Kontakt søgtes til nogle elektronikstuderende ved Århus
Universitet.

Vi holdt også på denne tid møde vedr. åbningen med et nyt
medlem af bestyrelsen, som vi ikke havde set før. Hofjæger-
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mesteren var øjensynlig gået ned i den jyske undergrundsbe-
vægelse imod fremmed indflydelse. Denne nye jyde havde
tjent nogle penge i Kenya og havde nu besluttet at plante dem
i Slotshaven A/S, for at de kunne kaste nogle frø af sig under
denne økonomiske kolonisering af det underudviklede slots-
miljø fra Europas forhistorie. Det skulle nok gå.

Åbning, sagde han. Jeg forklarede ham, at det var ligegyl-
digt. Det havde jeg fingeren nok i jorden til at kunne mærke.
Det er altid 3-4 mennesker, som bare sidder og tømmer fla-
skerne, og det tjener ikke noget formål. En pressekonference
kan vi lave. Men der kommer de samme 3-4 mennesker så-
mænd også og tømmer de samme flasker og vælter aldeles
uden andet udbytte hjem i en taxa til beværtningen, der ligger
nærmest redaktionen og fortsætter.

Tømmer flasker, sagde Kenya-mennesket, og plantageejeren
kom op i ham.

Der er ingen, der taler om fri udskænkning.
Det gav et sæt i mig, som om han havde hevet proppen af en

flaske. Ingen fri udskænkning. Det var et helt nyt ord for mig:
Ikke fri udskænkning. Ville det sige, at man piskede folk væk
fra de flasker, som ville stå på et bord, og som enhver ville
kredse omkring, som en indfødt kredser om en plantage. Jeg
foreslår, at man straks indfører dette nyindlærte ord, som jeg
aldrig har overvejet »ingen fri udskænkning« under i i den
store danske ordbog.

Dekoratøren så nu så bekymret og sur ud, så når han lo, så
det ud, som om han brød hulkende sammen.

PR-manden på hele arrangementet var til stede ved mødet
og gav et lige så jaget indtryk som dekoratøren, bortset fra at
han til forskel fra den interesserede dekoratør hele tiden sad
og så ud, som om han sad og læste i et Anders And blad (en
karakteristik Eric Andersen gav), mens vi fortalte ham om no-
get, som ikke vedrørte hans business. Han havde for længst
været i forbindelse med den såkaldte Frankrigs-ekspert ved
fjernsynet, efter at han havde hørt, vi ville lave et Son et Lu-
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mière spil. Et ord han ikke havde forstået, da vi havde det
første møde med ham i strandkanten i nærheden af slottet en
varm sommerdag. Vi havde skrevet udtrykket op for ham i
lydskrift i sandet, og han havde gentaget det mange gange for
sig selv for at kunne fyre ordet af. Hvad det betød i direkte
oversættelse, anede han ikke og var han også ligeglad med.
Hvad han heller ikke vidste var, at bare det at nævne vore
navne for Frankrigs-eksperten, der også udgav sig for kunst-
ekspert, ville være som at sparke til en hund. Han havde da
heller ingen resultater fået.

Endnu, som han sagde af hensyn til plantageejeren, der be-
talte ham i dyre domme for at fjoge rundt med en mappe un-
der armen. Alle hans penge lå hos skrædderen.

Man var effektive her. Man skulede mere og mere betænke-
lige til os, mens vi sammensatte teksten til 2.000 løbesedler,
der skulle ligge klar næste dag. En ung professionel reklame-
mand havde straks fattet pointen og lavet en tekst, som vi kun
kunne komplimentere ham for. Den startede med: Sælsomt
lyd- og lysspil i sommernatten – for første gang i Danmark –
arrangeret af internationalt kendte avantgardister osv., som
om disse gardister havde taget opstilling på hver sin side af
slottets indgang.

Processionen kunne snart sætte sig i bevægelse.
Man besluttede at leje en højttalervogn, som kunne køre

rundt i sommerlandet og udskrige begivenheden, mens nogle
små drenge, dem kunne man nok finde på gaden for en ispind,
mente Kenya-manden, gik rundt og delte løbesedlerne ud i
nærheden af radiovognen. Hofjægermesterens datter skulle
sidde ved mikrofonen og fortælle om det koglende spil, og alle
badesteder og campingpladser på egnen skulle besøges.

Allerede næste dag havde man lejet radiobilen. Kenya-man-
den skulle komme ud med et eksemplar af den færdige løbe-
seddel om aftenen.

Han benyttede ellers mødet til også at drøfte jydernes næste
arrangement på slottet. Man ville sende en ballon op. Og den
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skulle foretage en færd tværs over Kattegat og lande i Sverige.
Ja, det vil sige, det skulle være ved en fejltagelse, for var der
tale om udenlandslufttrafik, var der spørgsmål om IATA-kon-
ventioner, NATO-konventioner og mange endnu mere kom-
plicerede bogstavkombinations-konventioner. Så i den med-
fødte jyske snuhed skulle ballonen lande i Sverige ved en fejl-
tagelse. Dette regnede man nok med skulle gå, selv om den
officielle plan om at lade ballonen lande på Sjællands Odde
var lidt hæmmet af den omstændighed, at man ikke i mands
minde havde set en vind, der kunne styre en ballon derfra og
til Sjællands Odde. Men hvem andre end luftskippere kunne
vide det? Problemet man diskuterede var, om det var for
skrapt at tage nogle løbesedler med, der reklamerede for slot-
tet på svensk. Man kunne jo have forudset en forkert vind.
Det hører da med til godt sømandsskab.

En rigtig ubehagelig herre, denne Kenya-mand. Vi blev mere
og mere forstemte, men havde travlt.

Vi skulle nå et møde, det tredje den dag, med studenterne i
Århus. Og på mærkelig måde blev billedet der vendt om.

To unge mænd sad og talte til hinanden i et sprog, som
hverken Eric eller jeg forstod et muk af. Vi kunne kun sidde og
se interesserede ud og ryge en snes cigaretter, mens den ene
streg efter den anden kom ned på papir, blev overstreget igen,
og forbedringer blev indtegnet. Strøm blev forsinket et par
nano-sekunder eller blev styret uden om modstande indtegnet
i et fremmed signalsprog. Vi syntes godt, vi kunne forstå det,
når der blev indskudt en forbedring, men gu’ ku’ vi ej. Det gik
lige hen over hovederne på os. Og de hørte dårligt nok efter,
hvad vi sagde. Kastede blot en gang imellem et kritisk målende
blik hen på os. Hvad apparatet skulle bruges til, interesserede
dem ikke et klap. Og vi fandt hurtigt ud af, at vi heller ikke
skulle prøve at forklare det. Det var jo ikke deres problem.
Allerede da vi ringede på dørklokken, bankede vi på til en an-
den verden. Ringeklokken var udskiftet med et mærkeligt
summende og pibende signal, som det man hører under tv-
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transmission af en rumfærd. Da vi var kommet ind i stuen,
blev vi behandlet som ikke tilstedeværende, men fra den lille
radiosender og modtager på skrivebordet blev der meldt
XAB3 kalder TYO8, og så blev der udvekslet nogle bemærk-
ninger, der resulterede i, at den opkaldte, der havde modtaget
meldingen i sin bil, vendte om og kom til døren.

Der blev tegnet og rentegnet, og for at det hele ikke skal
være fri fantasi altsammen, har jeg endnu i min besiddelse
denne interessante skitse, som de kunne gå i gang med at ud-
føre øjeblikkelig og have færdig til den tid, som løbesedlens
dato krævede.

Da vi kom tilbage til slottet, blev vi modtaget af dekora-
tøren, der henvendt til et punkt langt bag os og dybt inde i
skoven meddelte, at der netop var indløbet meddelelse om, at
PR-manden var gået fallit med mand og mus og skrædderreg-
ning.

Der kom ingen Kenya-mand om aftenen, som vi i øvrigt til-
bragte på vanlig facon. Vi var måske lidt matte i knæene efter
at have været behandlet selv på præcis samme måde, som vi
behandlede andre. Vi havde yderligere forståelse for dekora-
tøren, medens hofjægermesteren blev os mere og mere ligegyl-
dig ved sin udviskede tilstedeværelse, der tilsyneladende blot
bestod i intet at gøre, hvis der var mindste risiko for at gøre
noget forkert, adelskabets lykkelottoseddel, som de har fået
gevinst på igennem generationer.

Næste morgen overværede vi på den anden side af en dør en
højrøstet samtale mellem dekoratøren og en stemme, vi ikke
kendte.

Vi var klare over, at der var noget i gære, men tænkte halvt
om halvt på at befri stedet for den tyngende byrde, kunsten
ville beligge dem med selv om alt nu var praktisk talt klar til
start.

For at det hele ikke skulle gå i fisk under åbningen, ville vi
selv overtage talerstolene og, efterhånden som de rigtige kom-
binationer opstod, læse op af bogværket »Danske slotte og
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herregårde«. Vi ville bare falde ned på tilfældige sider af til-
fældige slotte og læse op, efterhånden som vi fik signallampe
til start, og det kunne ikke svigte. Vi kunne også have læst op
af 6 kogebøger. Men når der nu engang var sådan et bogværk,
hvorfor så ikke. Folk kunne jo alligevel ingenting høre. Det
ville blive lydsalat, der kom ud, men det var naturligvis vigtigt,
at de enkelte instrumenter var knivskarpt formulerede.

Vi havde også gjort et endeligt forsøg på at forklare tingen
ved dens objektive del og havde siddet med papir og blyant
foran dekoratøren omkring et glas øl på slotskroen.

I logisk notation er det hele måske i den allersidste ende det
mest forståelige, forsøgte vi desperate. Det hele fungerer jo
blot som en menneskelig minicomputer, regnemaskine, forstår
du ikke det? Vores mus og kat forhold på slottet havde etable-
ret et næsten intimt venskab med dekoratøren som nærmeste
forbindelsesled til bestyrelsen.

Jo, øh ... det forstod han da godt. Og så skrev vi ned på en
serviet den logiske notation i det sprog, som vi allesammen om
nogle år skal grine ad med begin og end og if og then og else
og forskellig fra i et formfuldendt og simpelt Algol-program
ledsaget af de logiske signaler.

Et jaget blik bad os om nåde, og Eric Andersen sad kold-
blodigt og fløjtede mellem tænderne. Tjae, sagde han konsta-
terende. Det er perfekt. Det sidder præcist, som det skal. Dette
projekt er der bestemt ikke noget i vejen med. Det tjener dig
kun til ære, at du har været med til det. Eric Andersen forsy-
nede den arme mand med en fortjenstmedalje i blik, som skul-
le hjælpe denne vores infanterist de sidste meter igennem fjen-
dens rækker, hans egne. Jeg følte mig som Christian den Fjerde
i Elverhøj.

Dekoratøren så først på den ene af os. Så på den anden. Vi
var nu nærmest krøbet ind i os selv igen og drøftede nye udvi-
delser af projektet, som sikkert ville medføre, at åbningsda-
toen måtte udskydes, de andre kunstneres udstilling ligeså, og
radiovognen måtte lejes senere igen, og løbesedlerne måtte na-
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turligvis også trykkes om. Det var nu det mindste af det. Men
kunne man overhovedet organisere denne tilføjelse. Folk
skulle gå rundt til bilerne og invitere indenfor og aflevere du-
plikerede instruktioner til dem. Højttalerne skulle dirigere tra-
fikken rundt således, at vi samtidig med at spillet var i gang
havde lagt en undertone af total forvirring på slotspladsen og
indrangeret bilerne efter et særligt system. Biler med særlige
numre blev bedt om at tænde lygterne med det korte lys, og
kørende rundt på pladsen ville de fungere som lyskastere på
den hvide slotsportal.

Dekoratørens øjne fulgte den drævende udredning af dette
forløb, og navnlig så han bønfaldende på Eric, som slet ikke
syntes om denne tilgift af ren underholdning, som ville svække
det egentlige. Så blev blikket jaget igen. Måske ville det virke-
lig gøre det hele mere underholdende. Han var nu også holdt
op med at gentage sine slagord: Ja, bare det kommer til at fun-
gere. Han kunne med større grund bede den gode Gud om, at
han selv måtte kunne vedblive at fungere efter dette, og at intet
af dette nogen sinde kom til at fungere.

Man havde de sidste dage haft indtryk af, at han sov i vogn-
porten og listede sig ud i måneskinnet for at forsøge at fore-
stille sig dommedagen, som nu bestemt var i sigte. Man kunne
oven i købet begynde nedtællingen. Han måtte bestemt føle
sig som profet, om end ikke profit-profet.

Og som et sidste smæk for skillingen begyndte jeg at udtale
et eller andet om, at vores tilstedeværelse under det hele jo
egentlig ikke var nødvendig, og om vi ikke snart skulle rejse
hjem, for nu havde det hele sådan set varet længe nok.

Jeg gad ikke mere. Syg var jeg også blevet, så jeg ikke kunne
tale. Jeg bevægede kæberne og læberne, men der kom bare
krøllet luft ud. Jeg var håbløs med en luftbøsse. 39,5.

Ladt i stikken! Dekoratøren så pludselig konsekvenserne
for sig. Han kunne forestille sig de rasende bilister, den op-
hidsede mængde foran slottet. Han rejste sig op, som ville han
tæve os. Han blev lynchet af jyderne.
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I må fanden galeme blive her øh ... ja, det siger jeg øh ... ja
øh, jeg vil altså lige sige jer. Hans øjne stirrede på os. Det siger
jeg, sagde han så, selv om han ingenting havde sagt.

Da vi trådte frem og afbrød den højrøstede samtale og for-
talte, at sagen for så vidt var tilfredsstillende for os, hvis de
besluttede at standse hele forestillingen, kunne alle være faldet
i vore arme. Tæppet gik og tæppet faldt i det uendelige.

Og dekoratøren sagde med en lettelse, så det med et knald
gik op for os, at aflysning af det hele ganske simpelt hen var,
hvad man i bestyrelsen havde givet ham i opdrag at sørge for:
Må. Må jeg, må jeg så, må jeg så ikke godt. Ved I hvad. Nu
synes jeg vi skal. Nu vil jeg gerne have lov til at spise, at invi-
tere jer på en god engelsk bøf på slotskroen.

Man spiser ad helvede til på slotskroen, var Erics fornær-
mende kommentar. I stedet inviterede vi ham til en frokost
ovre hos os i slottets strygestue, og mad blev sat på bordet,
tallerkener og glas, knive og gafler. De sidste flasker blev fun-
det frem. Nu skulle der ryddes op. Vores koner og børn havde
også holdt ud længe nok, men loyalt. Vi rejser i dag, var deres
eneste kommentar, som afslørede, at også de blev reddet ud af
et helvede på grund af hele tonen, som efterhånden havde iso-
leret vores stamme ved en pogrom fra alle andre på slottet, en
ting vi slet ikke havde haft tid til at opdage.

Og midt i det hele kom den gamle hofjægermesterinde, hof-
jægermesterens mor ridende forbi udenfor på markerne, 73 år
gammel på en sort hest i rygende galop. Vi ville tale om noget
helt andet. Vi ville ud af dette komfortable kommercielle lort.

Jeg foreslog højrøstet, at vi skulle sende den egentlige sa-
botør af hele dette påståede fremskridt en note, og jeg smagte
længe på et af de udtryk, jeg syntes vi skulle anvende over for
hofjægermesteren: At her forelå der et tilfælde af majestætisk
småborgerlighed. Resten af mine forslag nægtede min stemme
mig adgang til. Don’t tell anything. Eric supplerede, at der
skulle stå noget om det gamle feudale forhold med herreman-
den og fæstebonden, der her havde fundet sit nye udtryk, da
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døren i det samme stille gik op, og hofjægermesteren stod i sit
forladte slots strygestue.

Drikker I gravøl, sagde han ligefremt uden at ane, at det
ikke var en halv time siden, vi havde hørt bestyrelsesbeslut-
ningen. Hans drengede morsomhed skulle tages efter et helt
andet pålydende. Den skulle alene tjene til at dække over det
pinagtigt uafvendelige: Når man har gjort noget forkert, må
man stå til ansvar og ikke gemme hovedet i busken. Han
havde ganske enkelt lært, at når man havde trådt i det, måtte
man stille til øretæver. Det var hans barnelærdom fra slottets
tårnværelse. De gode manerer han havde fået i stedet for inter-
esse og engagement.

Erics kone lagde ikke fingrene imellem. Han havde fanden
gal’me spildt deres tid. Hvad han egentlig bildte sig ind. Om
han ikke troede, de havde fornuftigere ting at tage sig til end
at rende til nar herovre i det sorteste af alle jyllande. De havde
ikke forlangt en øre for det. Men forudsætningen havde ed-
dermaneme også været, at sagen blev gennemført i sin konse-
kvens. Og hvad kaldte han dette, om hun måtte spørge. Det
blev Birgit, der gav hofjægermesteren den omgang, han vidste
han fortjente, det såkaldt glatte lag, og som ganske enkelt var
hans formål med besøget, og som også som efter en naturlov
gav det vulkanudbrud, som de pressede koner i givet fald ville
have ladet ramle ned over os.

Jeg er bange for at fornærme jyderne, sagde han undervejs i
det uvejr, Birgit sprøjtede af sig med en dramatisk sopran, der
var alt for stor til strygestuen.

Og vore stuer er alt for små til den store kunst, sukkede
hofjægermesteren ligeglad. Det gjaldt bare om at få det over-
stået. Han udstrålede mere end nogen sinde ubetydelighed. En
mand uden fjerneste medleven. En landmand.

Efter frokosten rejste vi. Pakkede i en fart og forlod ruinen.
Hofjægermesteren havde været strygebrættet rundt og givet
hånd som tak for besøget. Det skulle vi ikke bryde os om at
gentage. Og dekoratøren havde sagt, at hvis han nåede det, så
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ville han komme ind om, før vi rejste, for at sige farvel. Han
nåede det ikke. Ellers farvel allerede nu, havde han også sagt.

Ved Molsfærgen kantede jeg mig imellem feriegæster i hun-
dredevis hen imod kiosken ved færgens administrationsbyg-
ning. Et blik ramte mig en brøkdel af et sekund. Så var det
væk. Jeg behøvede tid til at huske, hvor jeg havde set blikket.
Det var jo Kenya-mandens. Han var væk i samme sekund.
Enten kunne man nå at se ham jage væk i en bil, hvor udstød-
ningsgassen forsvandt efter vognen i en lang hale som efter en
komet, eller også havde han skullet med over og havde låst sig
inde på lokummet hele vejen over. Det var nu forskellen på
ham og den anden i det aktieselskab, formanden og næstfor-
manden.

Jeg har bare her taget et amatørfotografi fra et feriested. Jeg
kan godt mærke manglerne i motiv og belysning, f.eks. synes
min beretning at fremstille dekoratøren som et latterligt men-
neske i komisk belysning. Det er utilsigtet. Han er alene ved
sin ugunstige placering blevet opsamlingssted for det komiske
i den samlede situation. Til gengæld er hofjægermesteren ble-
vet overbelyst, så man ikke får det rigtige indtryk af ham. Så-
dan kan en historie løbe af sted med en i et øjebliksbillede.

Det ville vel også være rimeligt over for jyderne at oplyse, at
da vi senere forelagde vores idé for Gladsaxe kommune, blev
spørgsmålet behandlet af det kulturelle udvalg i denne hoved-
stadskommune med negativt resultat.

Alt dette er ugemytligt, men må med.
Allerede under forelæggelsen for Gladsaxe-folkene ramlede

en yderligere udvidelse ned over projektet, som bragte det
yderligere et stykke vej bort fra virkeliggørelsen. Jeg begyndte
med – i et møde på stadsbibliotekarens kontor – at fægte med
mulighederne for i stedet at bruge de 16 mursten nær ved Kø-
benhavns rådhusplads, som udgør ruinen af Jarmers Slot, en
ruin, der kunne være lige så god som slotsruinen Aldershvile i
Gladsaxe, som vi havde i kikkerten. Stadsbibliotekaren ind-
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vendte, at der på Jarmers Plads var alt for stærk trafik, og med
én mund greb Eric Andersen og jeg denne nye omstændighed
og slyngede ud, at det var jo bare udmærket, for dermed kun-
ne man jo koble de røde og grønne trafiklys til vore talerstole,
således at bilerne kun måtte køre frem, når der var grønt lys
for den færdselsretning, som svarede til talerstol nr. f.eks. 5, og
dette system lod sig let udregne, samtidig med at højttalerne
også blev koblet til bilradioerne i taxakøretøjerne, som er hyp-
pigst på dette sted.

Stadsbibliotekaren sad under denne udredning og tromme-
de let med fingrene på armlænet og afgjorde måske allerede da
det resultat, som ethvert kommunalt kulturelt udvalg over hele
landet formentlig ville have nået til.

Da vi forlod mødet, spekulerede vi ikke længere på Alders-
hvile, men talte kun om, hvordan arrangementet med lyskur-
vene kunne indgå.

Spændende ville det være, nytårsaften, og ingen ville opdage
revolutionen, før de tørnede sammen i krydset på et tidspunkt,
hvor flere talere talte i munden på hinanden om helt andre
ting og nytårsønsker.
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Den hollandske kunstner Cyril Lixenberg med familie i Meilgaard slots-
have.

Indkørslen til Meilgaard Slot.



Københavns Museum for moderne
lovgivning

Sagen om oprettelse af en lovgivende forsamling blev startet i
januar 1974. Resultatet ville stå eller falde med udformningen
af den første lov, der fra komma til komma skulle være kry-
stalklar. Loven blev trykt på Schultz’ forlag, der er statens le-
verandør af lovtekster.

Allerede ved 1. korrektur blev det klart, at Schultz’ forlag
havde misforstået det hele.

Rutinemæssigt var der påtrykt »ministeriet for kulturelle
anliggender« og et journalnummer nede i venstre hjørne.

Men i højre hjørne var også anbragt et nummer. Det skulle
snart vise sig, at det var den nummerfølge, lovtekster havde
ved deres offentliggørelse i Dansk Lovtidende, så efter udsen-
delsen ringede en venlig landsdommer, som redigerede Dansk
Lovtidende.

Det blev selvfølgelig til en lang forklaring. Det lykkedes dog
ikke at få landsdommeren til at medtage lovteksten i Dansk
Lovtidende, hvis indhold er fastlagt ved lov!

Men nummeret stod der altså, så hvis der ikke er foretaget
særlige korrektioner, så er der et hop i nummereringen.

Landsdommeren var allermest optaget af, at Schultz’ forlag
havde kunnet overkomme denne tryksag, fordi de altid var
langt bagefter med andre lovtekster, de skulle trykke, og jeg
ved nu ikke, hvilken lovs ikrafttræden den første lov om en
lovgivende forsamling kan have forsinket.

Loven blev udsendt til omkring 1.200 adressater over hele
verden, og snart begyndte forvirrede forespørgsler at indløbe
og lange, velformulerede love og titler på love. »We get things
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done, don’t we?« skrev George Brecht og bad om mere infor-
mation.

En professor ved den videregående undervisning ved San
Francisco State University betegnede på baggrund af titlerne
nogle forslag som værende af »statutory prominence«, og
tyske litterære tidsskrifter bad om mere information. Mange
mennesker forventede måske, at der bag loven om den lov-
givende forsamling befandt sig en solid organisation af poli-
tikere(!)

Loven ophørte den 1. januar 1975.
Lovene var af vidt forskelligt indhold. Jeg ser frem til, at den

lovgivende forsamling kan afstedføre et helt nyt juridisk fakul-
tet. Der blev modtaget 74 lovforslag, og det har såmænd ikke
kostet mere at sætte hele dette maskineri i sving end en frokost
i et advokatfirma.

Den vigtigste detalje ved den lovgivende forsamling var, at
den ophørte efter en tid uden at foretage nogen bestemmelse
for sin videreførelse.

Enkelte projekter fra den lovgivende forsamling vil frem-
komme i deres helhed i projektinformationen i bogen »Ny
fantasi«.

Lov nr. 1 af 4. januar 1974 om en lovgivende forsamling

11) Ved nærværende lov defineres en lovgivende forsamling
bestående af enhver og alle andre lovgivende forsamlinger.

12) Enhver kan indsende love til den lovgivende forsamling i
overensstemmelse med reglerne i denne lov.

13) Love skal indsendes til sekretariatet for den lovgivende
forsamling.

14) Love, der indsendes i henhold til denne lov, skal af konci-
pisten affattes i overensstemmelse med lovgivningens al-
mindelige praksis for lovtekster.
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14) Se f.eks. i Danmark: Juridisk grundbog, Juristforbundets
forlag 1967.

15) Indsendte love er vedtaget som modtaget og sættes i kraft
efter poststemplets dato.

16) Lovene offentliggøres ved sekretariatets foranstaltning.
Offentliggørelsen finder sted, dels som særtryk, dels ud-
sendes de årligt i deres helhed, første gang 1. januar 1975.
Sekretariatet fører et særligt register over indkomne love,
der udsendes med hvert særtryk.

16) Særtryk af denne lov tilsendes på forlangende.
16) Hvert særtryk offentliggøres i ikke under 400 eksemplarer

snarest efter sekretariatets modtagelse af lovteksterne.
16) Registret offentliggøres i ikke under 400 eksemplarer hver

måned, hvis der har været tilgang til registret af nye lov-
tekster.

16) Love offentliggøres på det sprog, hvori de er indsendt.

17) Lovene forvaltes ved deres offentliggørelse.
16) Koncipisten udarbejder selv de for lovenes gennemførelse

nødvendige forskrifter, der offentliggøres som bekendt-
gørelser sammen med særtryk offentliggjort i henhold til
paragraf 6.

18) Overtrædelse af lovene kan ikke indbringes for domsto-
lene, og deres overholdelse kan ikke ved nogen myndighed
pålægges nogen.

19) Lovene må ikke ophæve eksisterende lovgivning. Lovene
skal være umiddelbart gennemførlige og kunne gennem-
føres i alle sammenhænge og må ikke tage sigte på særlige
befolkningsgrupper.

10) Den lovgivende forsamlings sekretariat har adresse i Kø-
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benhavns museum for moderne lovgivning, Nikolaj Gade
22, 1068 København K.

16) Ansatte i sekretariatet er enhver, der på et givet tidspunkt
befinder sig i sekretariatet.

16) Sekretariatet fastsætter selv sin arbejdsform.
16) Sekretariatet skal så vidt muligt samarbejde med den al-

mindelige lovgivnings organer overalt.

11) Denne lov ophæves den 31. december 1974.

København, den 4. januar 1974.
Den lovgivende forsamling.

Der blev modtaget følgende love:

1) Om den lovgivende forsamling (Den lovgivende forsam-
ling), 2) om bankers administration af indskud (Knud Peder-
sen), 3) Om skydning pr. telefon (Knud Pedersen), 4) Om
frigørelse (Eric Andersen), 5) Om ansættelse af en kineser i alle
kommunalbestyrelser (Harald Holm), 6) Om ændring af den
julianske kalender (Bodil Riskær), 7) Om styring af skygger
(David Mayor), 8) Om frie postforsendelser (Knud Pedersen),
9) Om copyright (Eric Andersen), 10) Om udvidet copyright
(Eric Andersen), 11) Om postal adfærd (Eric Andersen), No-
tat nr. 1 til lov nr. 6 vedr. ansættelse af en kineser i alle kom-
munalbestyrelser: En kinesisk-engelsk-dansk og vice versa pi-
geon-ordbog (Harald Holm), 12) Om kontrol og dokumen-
tation af unge pigers undertøj (Jeff Nuttall), 13) Skattelov om
elektrisk opladning og afladning af penge (Knud Pedersen) 14)
Om Gastou-Gastou (Clemente Padin), 15) Om fortalelser
(Eric Andersen), 16) Om udskiftning af kunstnerisk arbejde
(Davi Det Hompson), 17) Om udvidet udskiftning af kunst-
nerisk arbejde (Knud Pedersen), 18) Om Arkiv-Sohms lov-
arkiv (Arkiv Sohm), 19) Om oprettelse af Richard M. Nixons
mindetoilet (Northwest Mounted Valise), 20) Skattelov for
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kunstnere (Albrecht D.), 21) Om kædebreve mellem pension-
ister o.a. (Hans Henning Hansen), 22) Om deltagelse i invent-
away P-74 (Stephen Black), 23) Om info (Klaus Groh), 24)
Om styring af produktion og distribution på basis af trafik og
kontrol med færdselslov (Knud Pedersen), 25) Om optrævling
af huer (Bill Tan), 26) Om stemmesedlers udformning (design)
(Herve Würz), 27) Om udveksling af nøgler og nøglehuller
(Jens Bernhardt), 28) Om snegles frigørelse (Canada National
Magazine), 29) Om Gud (Robert Filliou), 30) Om konven-
tionel krigsførelse (Eric Andersen), 31) Om berøring i offent-
lige lokaler (Eric Andersen), 32) Følgelov om menneskers re-
præsentation (John Lathan), 33) Om rengøring af borde (Pe-
ter Weibel), 34) Om afbrydelse af postbesørgelse (Peter Wei-
bel), 35) Om naturlig optræden (Act naturally Act) (Annabel
R. Nicolson), 36) Om iturivning af kunstnerisk frigørelse
(Annabel R. Nicolson), 37) Om rundtur på øen Wright imod
klokken (Annabel R. Nicolson), 38) Om at opføre sig som om
man bryder sig om det (Annabel R. Nicolson), 39) Act above
Board Act (Annabel R. Nicolson), 40) Act with Caution Act
(Annabel R. Nicolson), 41) Act as you think fit Act (Annabel
R. Nicolson), 42) Om håndskriftens bevarelse ved affattelse af
lovskrifter (Annabel R. Nicolson), 43) Om redning af den tilt-
agende måne (Annabel R. Nicolson), 44) Om den frie adgang
til alles bankkonti (Peter Weibel), 45) Om opløsning af den
nationale lovgivende forsamling (Peter Weibel), 46) Om lov-
løshed (Peter Weibel), 47) Om hvorledes den skabende kunst-
ner skabes (Maurizio Nannucci), 48) Om god tro (»dette er
loven om god tro. Vær venlig at stole på den som den er«)
(Dick Higgins), 49) Om æstetiske proportioner (Ken Fried-
man & Tjeerd Deelstra), 50) Om postal udveksling af foto-
grafier (Jack Fulton), 51) Om bagte bønner i skysauce (Terry
Reid), 52) Om at vinde på forhånd (Michael Hayden), 53)
Om mulighederne for og retten til at leve (A. J. C. Lach de
Bere), 54) Om København (Klaus Groh), 55) Om manifesta-
tioner på basis af kataloger (Stano Filko, Milos Laky, Jan
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Zavarsky), 56) Om Gian Franco Arlandi (Gian Franco
Arlandi), 57) Om breves adressering til belæste postbude
(Jorge Caraballo), 58) Om dette papir som et fængsel
(Horacio Rodolfo Zabala), 59) Om rødhårede (For redhaired
only Act) (William Louis Sørensen), 60) Om forvisning af love
(William Louis Sørensen), 61) Om vind (Mieko Shiomi), notat
nr. 1 til nr. 47) Om fremskaffelse af lister med eget navn på
(Maurizio Nannucci), notat nr. 1 til nr. 32) Om rettelse af
lovtekster (John Latham), 62) Om arbejdsspredning (Harald
Sommer Holm), 63) Om adressering af breve til postbude, der
ikke kan læse (Johan van Geluwe), 64) Om begrænsning af
huller (George Brecht for Brecht + Macdiarmid Research
Associates), 65) Om tilbagevirkende love (Henrik Have), 66)
Om fra 1-17 love (Edge Golik Golikoff), 67) Den udvidede
Peter Weibel lov (Edge Golik Golikoff), 68) The remailing Act
(Eric Andersen), 69) Om fortrydelse af post (Eric Andersen),
70) Om offentlige biblioteker (Eric Andersen), 71) Om af-
brydning af copyright (Genesis P. Orridge), 72) Om det ikke
anførte (Eric Andersen), 73) Om at stille i stedet for (The sub-
stitution Act) (Knud Pedersen), 74) Om årlig friluftsudstilling
af alle schweiziske bankkonti (Knud Pedersen), 75) Om retten
til at sige undskyld (Knud Pedersen).



En verdenslinje

Bill Vazan fra Canada

Københavns Museum for Moderne Kunst deltog i Bill Vazans
verdenslinjeprojekt.

En 10 cm bred sort tape blev udlagt på gulvet i Nikolaj
Gade 22, så den dannede en nøje beregnet vinkel.

Stillede man sig ved vinkelspidsen og lod blikket følge det
venstre vinkelben, ville tanken, om man fortsatte ligeud, ende
i Zaria i Nigeria. Fulgte man det højre vinkelben, ville tanken
ende i Zagreb i Jugoslavien.

Begge steder blev tanken mødt af tilsvarende tape-vinkler,
som kunne føre tanken videre og videre verden rundt gennem
25 rum verden over.

Forud for placeringen af vinklen havde Bill Vazan indhentet
landkort, bykort og nord-syd orienterede bygningstegninger,
hvorefter der blev foretaget omhyggelige beregninger af, præ-
cist hvor vinklen skulle placeres for at knytte virkeligheden
nærmest muligt til fantasien.

Her er en fortegnelse over de 25 steder verden over, hvor ver-
denslinjen var udlagt:

AUCKLAND, NEW ZEALAND – AUCKLAND CITY
ART GALLERY

SYDNEY, AUSTRALIA – POWER GALLERY OF 
CONTEMPORARY 
ART
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MELBOURNE, AUSTRALIA – NATIONAL GALLERY 
OF VICTORIA

QUEZON CITY, PHILIPPINES – UNIVERSITY OF
THE PHILIPPINES 
COLLEGE OF FINE 
ARTS

PERTH, AUSTRALIA – WESTERN
AUSTRALIAN ART
GALLERY

HONG KONG – CITY ART GALLERY

SINGAPORE – UNIVERSITY OF
SINGAPORE ART
MUSEUM

PORT LOUIS, MAURITIUS – MAURITIUS
INSTITUTE

TURKU, FINLAND – TURUN
TAIDEMUSEO

ZAGREB, YUGOSLAVIA – GALERIJE GRADA
ZAGREBA

COPENHAGEN, DENMARK – COPENHAGEN
MUSEUM OF
MODERN ART

ZARIA, NIGERIA – AHMADU BELLO
UNIVERSITY

233



HAARLEM, HOLLAND – FRANS
HALSMUSEUM

PARIS, FRANCE – MUSEE D’ART
MODERNE DE LA
VILLE DE PARIS

LONDON, ENGLAND – INSTITUTE OF
CONTEMPORARY
ART

KABALA, SIERRA LEONE – KABALA
SECONDARY
SCHOOL

REYKJAVIK, ICELAND – NATIONAL
GALLERY
OF ICELAND

RIO DE JANEIRO, BRASIL – MUSEU DE ARTE
MODERNA

MONTREAL, CANADA – MONTREAL
MUSEUM OF FINE
ARTS

NEW YORK, USA – NEW YORK
CULTURAL
CENTER

PHILADELPHIA, USA – PHILADELPHIA
MUSEUM OF ART

TORONTO, CANADA – ART GALLERY OF
ONTARIO
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NEW ORLEANS, USA – ISAAC DELGADO
MUSEUM OF ART

VANCOUVER, CANADA – UNIVERSITY OF
BRITISH COLUMBIA
FINE ARTS
GALLERY

HONOLULU, USA – UNIVERSITY OF
HAWAII ART
GALLERY
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Af Den nye fantasi





A small Self-Portrait

Duck Jun Kwak, 39 Tange Momoyama-Cho, Fushimi-Ku,
Kyoto, Japan asks: What methods can we contemporary ar-
tists unfold in producing our own self-portraits?

I looked at my face in a mirror. Then – thinking of you – I
changed it into a big graceful smile.

This smile was my self-portrait to you.
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Disappearing event

Mieko Shiomi invites participation in her spatial poem No 9
asking for a suggestion concerning a disappearing event

Spatial Poem

Jeg lavede en eventyr-astronomi for børn,
så det ufattelige i stjerners afstand og
planeters bevægelse langsomt forsvandt.

Nogle børn fik lommelygter og bevægede sig
langsomt omkring i mørke, andre cyklede
med cykellygter i store kredse.

Bagved anbragte jeg børn med tændstikker.
De skulle stå stille og tænde tændstikker
hele tiden og træde et skridt til venstre
hvert 250. år.
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Råd til personer, der farer vild i en skov

Regn med at det bliver regnvejr. Hvis du skal tænde op så find
en tæt gran og saml nogle af de mindste kviste under granen til
optænding. Bind dem sammen og tænd. Til at holde ilden ved
lige skal du anvende elm, bøg, birk, lærketræ eller eg, løn eller
gran. Kløvet træ brænder bedre end runde grene. Har du in-
gen økse, så bank grenene med en sten.

Når du skal sove find nogle duske porse og læg dem under dit
hoved. Så sover du.

Til morgente kan du bruge enebærris, helst med bær. Af
elggødning kan man også lave te, men det skal have tørret
nogle dage. Det er lidt vanskeligere at lave kaffe, men roden af
kvikgræs kan anvendes.

Til frokost kan du anvende ormrod. I middelalderens hun-
gersnød reddede denne plante mange fra at dø af underernæ-
ring.

Hvis du skal have kød til middag må du finde et dyr. Et nyt
spor er rent og har skarpe kanter. Hvis det er et svagt spor
vurderer man det bedst ved at stille sig lidt fra og betragte det
mod solen. Gamle spor har runde kanter og måske løv i spo-
ret. Hvis du ser dyregødning er du nær målet. For det meste
besørger dyrene lige før de når boet. Et andet tegn på at du
næsten er fremme er at sporene bliver uregelmæssige. Dyrene
hopper rundt i korte spring for at skjule deres bo.

Tobak efter middagen skaffer du ved at blande øjentrøst,
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kongelys og tussilago. Man skal hakke planterne, så smager
de bedre. Er der vilde bier i nærheden så prøv at skaffe lidt
honning fra dem. Det forhøjer smagen.

Hvis du skal have en drink eller simpelthen være fuld, så tag
to eller tre røde fluesvampe. Svampene skal tørres enten over
ilden eller i solen. Men pas på ikke at tage hvid fluesvamp som
er skovens giftigste og dræbende. Den er 16 timer om at
dræbe. Og når de 14 timer er gået, synes du, at du har det
bedre. Så er der 2 timer igen.



Fluefrakturer

List of fractures on flies hit by hand on July 11th 1977. By ve-
terinary Holger Pedersen:

CERTIFICATIO SECTIONS:

Musca domestics.
Mors: 11/7 1977, kl. 0753.10, Møn.
Sectio: u. s. kl. 1600.
Diagnosis: Solutio continui capitis

Ruptura abdominis
Contusis viscerae
Fractura femoris extremitatis secundae dextri cum
solutionem continui extremitatis distalis

Musca domestica.
Mors: 11/7 1977, kl. 0804.00, Møn.
Sectio: u. s. kl. 1600.
Diagnosis: Ruptura cuticulae thoracalis dorsalis

Dislocatio pterygos sinistri
Ruptura abdominis ventralis
Ectopia sacci abdominalis dextri regionis thoraco-
abdominalis

Musca domestica.
Mors: 11/7 1977, kl. 1028.30, Lyngby.
Sectio: u. s. kl. 1600.
Diagnosis: Solutio continui capitis

Fractura cuticulae thoracis
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Dislocatio pterygos sinistri
Ruptura abdominis

Musca domestica.
Mors: 11/7 1977, kl. 2141.50, Birkerød.
Sectio: u. s. kl. 2200.
Diagnosis: Contortus cervicis

Ruptura cuticulae thoracis
Contusio organi thoracalis

Lucilia sp.
Mors: 11/7 1977, kl. 2158.50, Birkerød.
Sectio: u. s. kl. 2200.
Diagnosis: Ruptura abdominis dorsalis

Solutio continui coxae extremitatis secundae sini-
stri

Holger Pedersen
Veterinarian
Birkerød.



Singing Library

Take the phone and call THE SINGING LIBRARY for a parti-
cular song.

Mention the number in the song book (the song book is the
library-register) and you will hear the song performed. If cho-
rus is requested please call for a telephone-meeting, bringing
alto, soprano, bass, baritone and tenor together.

Mention the number in the song book for all participants,
and you will hear the chorus performing the requested song or
psalter.
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En rytterstatue

En vandreskulptur i form af en rytterstatue på en levende hest
f.eks. forestillende Wolf Vostell, sendes igennem alle danske
byer uden stop. Hvis muligt, skal hesten løbe i galop gennem
byerne. Meddelelsen udsendes om det omtrentlige tidspunkt
for skulpturens ankomst til byen, dens rute, fart etc. af hensyn
til kunstinteresserede.
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Shooting towards moveable targets

Solid rubber wheels are placed under all four goalposts. Two
players from the other team are placed one by each goalpost
and during the game they can move the goal towards the ball.
The goalkeepers follow their goals.

The goalpost-players are allowed to move the goals outside
the field. In this case the linekeepers carry long white strings to
form a new field according to the position of the goals.

All other rules are similar to those of football.

In case the two goals are so close to each other, that a score in
one goal automatically leads to score in the other goal at the
same time, the goalkeepers must cooperate.

A complete biography:
Football was invented some sixty thousand years ago. The
first football was a small stone, and the half part of the field
was covered with sea. There was only one team playing from
the beach with a lot of small footballs.

Later, in the thirties, at the Olympics in Berlin, Hitler had foot-
ball played as a national competition.

In 1973 Sct Peter’s College and University College in Oxford
played TWO BALL FOOTBALL organized by FLUX-SHOE
in England.

247



Today a football-game is developed with moveable goals.

Actually football with the new rules has not yet been pro-
grammed for the present season.



A Money Library

Offer the children in a children’s Library the value in Money
of the selected books on usual Library conditions and on loan
for a usual period.
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»WALKIE-TALKIE«

Undertegnede ansøger herved om 2.000 kr til indkøb af wal-
kie-talkies til brug som bilag til ansøgning til ministeriet om
benyttelse af walkie-talkies som bilag til ansøgninger til mini-
steriet.

Den lange march igennem institutionerne gør ansøgninger til
et projekt i sig selv, løsrevet fra ansøgningens udfald. For at
opnå det størst mulige indhold i sine ansøgningsformål, ved-
lægges ansøgningen en walkie-talkie – den med denne korres-
ponderende walkie-talkie, bærer ansøgeren altid hos sig under
ansøgningens behandling.

Da man ikke kan være sikker på at sagsbehandleren ønsker
at lade en walkie-talkie ligge ved sagen, er det hensigtsmæssigt
at man lader ansøgningen vedrøre den bilagte walkie-talkie
f.eks. således, at ansøgningen angår tilladelse til at alle ansøg-
ninger til det offentlige bilægges en walkie-talkie, således at
ansøgeren hele tiden kan spørge til sin sag fra sagen selv eller
således at supplerende oplysninger kan indhentes.

På det tidspunkt hvor ansøgningen ser ud til at være tæt på
færdigbehandling, sendes en skrivelse til institutionen hvori
man trækker sin ansøgning tilbage, da ansøgeren på anden
måde har løst problemet der var ansøgt om.

Den anden måde er den nu opståede situation, hvor den bi-
lagte walkie-talkie ligger frit og ufhængig i sagsbehandlerens
kontor. Herefter kan den benyttes til forespørgsler om flere sa-
ger foretaget af flere personer.

Hvis denne metode foretrækkes er det hensigtsmæssigt for-
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inden indsendelsen, at blokere den bilagte walkie-talkie såle-
des, at den kun kan modtage, men ikke afgive besked da afgi-
ven besked fra sagsbehandleren, egentlig er uden interesse for
forløbet af nærværende projekt.

Ved demonstration for en bestemt sag, kan denne finde sted
foran den udenfor sagsbehandlerens område værende walkie-
talkie og ved placering af walkie-talkies i flere sagsbehandleres
kontorer – ved den tidligere omtalte metode – kan en hvilken
som helst demonstration benyttes til at demonstrere for en
hvilken som helst sag der befinder sig til behandling.

Til slut ansøger man om erstatning til institutionen for bort-
kommen walkie-talkie, der har et udseende som den bilagte,
hvorefter den anden af de to walkie-talkies befinder sig i insti-
tutionen.

Der bliver herefter ingen afslutning på forløbet.
Det vil være fornuftigt at bilægge den vedlagte walkie-talkie

en omformer for permanent tilslutning til lysnettet.

Knud Pedersen





Af Kunstnere
og sådan nogle





Møde med Rifbjerg

I Magasins lampeafdeling. Han stod med siden til. Nå sådan
så han ud. Lidt feminin med let bøjede knæ og alt for dyrt tøj.
En dansk gud i græsk positur med tøj fra Brdr. Andersen. Med
en lille, såkaldt latterlig hat, dem med de korte skygger. Det
store alvorlige ansigt. Nå sådan så han ud. Jeg stod, så hans
bageste halvdel blev skåret bort af en bærepille. Sommetider
rykkede jeg lidt frem, så jeg så hans bageste del, mens hans
forreste blev skåret bort af pillen. Jeg ville ikke være påtræn-
gende og se ham i hel figur. Han drejede langsomt hovedet
bort imod mig, mens en nota blev skrevet. Langsomt, som en
elgko, dyret, alle svenskere taler om, men som ingen ser. Et se-
kund så vi hinanden i øjnene, så trak jeg mig tilbage, så søjlen
klippede ham midt over. Hans skuldre var for smalle. Ingen
hårde linjer. Han var ikke så høj, som jeg havde forestillet mig,
når jeg i avisen havde set et portræt af ham. Også til grin at
drage slutninger om et menneskes højde ved deres portræt.
Mogens Fog f.eks. Jeg troede engang, han var kæmpestor.

Da han gik bort og langsomt gled ned i gulvet ved den rul-
lende trappe, desca-escalatoren, var det som at have oplevet
fødsel, død og begravelse inden for et ganske kort øjeblik. Jeg
har jo set næsten alle mennesker i denne verden, og dem, som
jeg ikke har set tilfældigvis, har jeg opsøgt i en eller anden an-
ledning. Sådanne mennesker har altid den evne at være place-
ret, hvor man har brug for dem til en eller anden ting, som
man interesserer sig for, og hvor de kan være til nytte med de-
res erfaringer. Det er den slags offentlige personers kors. Deres
egen skyld.
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Jesper Jensen har jeg da f.eks. mødt. Jeg besøgte ham i Dra-
gør, længe før der var nogen, der offentligt hed Jesper Jensen
for mig. Samværet med ham berørte mig heller ikke. Jeg tror,
jeg var for meget under indtryk af den pige, som tog mig med
derud.

Kender du virkelig ikke Jesper Jensen? spurgte hun på vej
derud. Og så syntes jeg, at jeg i bare aggression kendte denne
ubekendte endnu mindre, og det handicappede selve mødet,
selv om han var mild og venligt interesseret at tale med. Vig-
tigst ved dette mødes ligegyldighed var, at jeg ikke har nogen
erindring om, hvad jeg talte med ham om. Pludselig kan an-
dre, ukendte personer, dukke op i erindringen i kraft af, hvad
man har talt med dem om, og de føjer sig da smukt ind i erin-
dringens kongerække af mennesker, jeg har mødt og bærer fy-
siske erindringer om.

Først for sent vedr. Rifbjerg, kom jeg i tanker om, det var
for sent.

Hvorfor gik jeg ikke hen til Rifbjerg og talte med ham om
mit forsøgsbibliotek? Spurgte ham, om han havde læst min ar-
tikel i Politiken for få søndage siden, og om han kværne kvær-
ne og så videre.

Der var for mig ingen tvivl om, at det kunne få betydning
for hele ideen, om han ville bakke ind bag ideen med et for-
søgsbibliotek, således som jeg havde forestillet mig den. Det
ville utvivlsomt betyde noget for inddragelsen af egentlige
bibliotekarer i arbejdet. Og jeg kunne have fortalt ham om
forsøgsbiblioteket og mere om forsøgsbiblioteket og – kvær-
ne.

Jeg var på vej ud i gaderne omkring Magasin, væk mod
Strøget og ind i City-arkaden.

Hvorfor havde jeg ikke tænkt på det noget før? Ingen vil
måske tro det, men det havde ubevidst strejfet mig, da jeg så
ham, at der var et eller andet, jeg skulle tale med ham om. De
sidste sekunder før han blev begravet i escalatoren, havde jeg
tænkt: skal, skal ikke, frem og tilbage, og det var lige før, jeg
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var gået derhen, men uden i det øjeblik at være mig bevidst, at
det var forsøgsbiblioteket, der bankede på døren indefra.

Nu, hvor dette var mig bevidst, var jeg helt klar over min
bommert og kunne sparke mig selv over min langsomhed. Den
må være begyndende senilitet. Jeg var ikke længere god til at
løse større opgaver. Forsøgsbiblioteket?

Vi havde jo en masse, vi skulle have talt om med forsøgs-
biblioteket. Selvfølgelig kunne det nås endnu.

Jeg kunne lave en aftale med Rifbjerg, skriftligt eller tele-
fonisk, og komme til hans dør. Men så var ligesom inspiratio-
nen røget, og det hele ville blive så bombastisk og omvendt.

Hvorfor havde jeg dog ikke bare for en sikkerheds skyld
sagt »Dav«. Så var det hele nok kommet bagefter.

Og jeg har jo ellers mødt alle mennesker. Faktisk har jeg tit
sagt til mig selv: Det er da mærkeligt, at Rifbjerg er den ene-
ste, du ikke har mødt af alle mennesker, altså på gaden til-
fældigt, eller ved møde, eller fordi du simpelthen har opsøgt
ham.

Jeg har f.eks. mødt dronning Elizabeth og prins Philip, da de
var på besøg i København. Jeg stod ved kunstmuseet i Sølv-
gade og så hele optøjet. Jeg husker det, specielt fordi der lige
foran mig stod en amatørfilmsfotograf i knæbukser og engel-
sk sportsdress, og da hestegardisterne drejede om hjørnet,
startede han sit apparat. Og det så også fantastisk ud. Række
på række. Bølge efter bølge. Synd, han ikke kunne få lyden
med. Så pludselig en smule afstand. Og så tre ryttere med ban-
nere, og så igen lidt afstand, og så en ung officer med kappe
over skulderen og hans hest i et meget højt trav-trip viftende
fra side til side. Så igen lidt afstand, og selve den gyldne ekvi-
page dukkede frem fra gadehjørnet.

I dette sekund ændrede lyden på filmsapparatet karakter.
Der kom en højere og højere, hurtigere og hurtigere snurren,
og filmsfotografen rev apparatet fra øjet.

Satans, sagde han gennem hestetrav og folkemasser. Han
bøjede sig frem og fumlede med kassetten. Filmen var løbet
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ud. Den skulle vendes. Og når sådan noget skal gå hurtigt, går
det altid præcist 15 sekunder langsommere. Han fumlede og
fumlede, og i det øjeblik han var klar igen med løftet pege-
kamera, så man kun rumpen af de ryttere, der afsluttede opto-
get. Hvad skulle staklen nu bruge hele begyndelsen til! Han
må have følt sig som idiot. Specielt fordi han var så optaget af
at sætte film i, så han ikke engang selv så ind i ekvipagen med
Elizabeth og prins Philip. Mig så de kongelige venligt ud på,
men jeg var for genert til at besvare deres hilsen. Måske var
det heller ikke specielt mig, de hilste på.

Og Krutschjof. Jeg strøg ud til Langelinie og så på ham.
Og Eisenhower. Jeg strøg ind til Marmorbroen og hørte

ham tale til de danske studenter, som nogle få år senere skulle
smide med sten efter den amerikanske ambassade p.gr. af Viet-
nam.

Bob Hope har jeg mødt på Kakadu Bar, og alle fire Beatles
på restaurant Tokanten i København.

Og Churchill. Ham skulle jeg oven i købet tage i hånden på
grund af Churchill-klubben. Men jeg gik i stedet, jeg tror, jeg
var for genert, jeg gik i stedet ind i logen, hvor prins Knud og
forsvarschef Qvistgaard opholdt sig. Derfra så jeg Churchill
hilse på mine kammerater, og derfra hørte jeg Churchills tale.
Så jeg har altså også mødt Qvistgaard og prins Knud. Vi tre
sad der på rad og række og hørte efter.

Men i øjeblikket ville det unægteligt have været mere smart,
om jeg havde mødt Rifbjerg.

Ja, var man bare gået lige i flæsket på Rifbjerg i Magasin, så
havde han måske sagt: »Skal vi ikke snuppe en danskvand i
cafeteriet her!« Det var oven i købet samme etage. Vi behø-
vede hverken køre op eller ned. Det var åndssvagt. Jeg tror,
mange ting går i vasken, fordi man ikke pr. intuition træffer en
næsten telepatisk styret disposition i rette øjeblik. Sommetider
tror jeg historiske begivenheder afhænger af de sekunder, den
ene af parterne kom for sent med et godt indfald eller en plud-
selig uventet disposition, hurtigere end den anden parts opfat-

258



telsesevne. Langsomhed har jeg set køre mennesker og institu-
tioner ned.

Jeg var nu på vej ned ad Chr. Bernikowsgade. Jeg var væk i
min egen bondeangrende verden af bare ærgrelse og forgræm-
melse over det ikke passerede.

Tyve meter borte så jeg en herre komme imod mig med en
pakke under armen. Han så lidt feminin ud, i meget dyr frak-
ke og med en af de små hatte med korte skygger, som nogle
synes ser latterlige ud. Kraftige briller.

I det øjeblik Rifbjerg passerede mig på fortovet, gled hans
blik alvorligt til siden, passerede mig og så ind i et forretnings-
vindue. Jeg tror sgu, det var hans eget spejlbillede, han havde
fanget i ruden. Så anonym han havde virket i lampeafdelingen,
kunne man nu i den nærhed af hans øjne, som jeg var, se, at
disse øjne var en meget lang samtale, eller resterne af den.
Øjenbryn og øjenomgivelser havde fået liv ved nærheden. Bag
brillerne lå blikket som to mikrofoner.

Han måtte nu være mindst tyve meter bag mig eller mere.
Jeg vendte mig ikke engang om. Jeg tænkte på, hvor mærkelig
tilværelsen arter sig i dens mindste detaljer.

En flyvetanke opstod omkring Kierkegaards forfører, der
anvendte den metode, når han havde set en smuk pige, da at
haste omkring hjørnet, rundt karreen og tilbage igen for at
møde den unge pige igen i bevidstheden om, at hun i et kort
blik ville tænke: Hvor har jeg set det ansigt før? Den person
kender jeg da. Og man er straks lidt nærmere. Og hvis Kier-
kegaard havde været en spasmager af Groucho Marx-typen,
så var han ilet rundt en tredje gang, og denne gang havde han
hilst på pigen. For nu kendte de jo næsten hinanden.



Møde med Otto Poulsen

Jeg besøgte Otto Poulsen i Næstved.
På fabrikken, hvor han arbejdede, en papirfabrik, stod han

52 år gammel og lavede lokumspapir som skifteholdsarbejder
og på akkord. Folk har brug for hans tjenester døgnet rundt.

Han havde haft en udstilling af sine malerier på fabrikken.
Udstillingen havde haft besøg af direktøren, der »havde talt til
ham«. Mon direktøren også havde set de to lejede værelser,
Otto Poulsen boede i, og hvor han gik fra det ene til det andet
og låsede den første dør, før han kom til den næste, og den
næste, når han gik tilbage til den første på gangen med klub-
værelser?

Det svarede til, at man i en lille lejlighed gik og låste op og
i, når man bevægede sig fra det ene værelse til det andet. Det
kan man få meget tid til at gå med. Det er jo klubværelser,
sagde han forklarende og trak sit nøglebundt frem ved hveran-
det skridt, vi tog, da jeg besøgte ham. Han bød mig på kaffe
og gik ud på toilettet, indrettet for alle beboerne. Der var en
flot stålvask, hvor alle beboerne vaskede både sig selv og deres
service op. Vi skulle bruge to kopper.

Jeg stod på fortovet foran opgangen og ventede på ham
hængende op ad min nye Volvo. Og jeg så en mand komme
forbi mig og gå hen til opgangen. Han var træt, og så bagfra
ud som om al luften var lukket ud af ham. En mappe under
den ene arm og en madkasse i hånden. Først da jeg så hans
Johs. Ewald-profil, da han gik over gaden, og den vendte sig
mere og mere imod mig, blev jeg klar over, selvom det kun
langsomt gik op for mig, at det var kunstneren, der havde ma-
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let alle de smukke farverige billeder, som jeg det sidste halve år
havde været så optaget af, der gik der.

Til kaffen foreslog jeg en napoleonskage, som jeg gik efter,
og så var det jeg så, da jeg kom tilbage, at han kom ud fra
lokummet med de nyvaskede kopper. Det må være ulovligt at
indrette værelser sådan.

»Jensen« stod der på en dør ved siden af, og ind imellem
hans 2 værelser, således at der ikke var sammenhæng mellem
værelsernes beliggenhed, og i det samme kom der en dame
forbi og gik til den dør ved siden af Otto Poulsen med de fine
indgraverede bogstaver på det lille forcromede ovale deko-
rerede dørskilt: Jensen. Måske beboede de begge hvertandet
værelse.

Gir De Dem af med at vurdere kunst? spurgte fru Jensen,
mens jeg rystede energisk på hovedet. Nej, sagde jeg, og Otto
Poulsen var ved at sparke døren i for næsen af hende.

De var lejere hos hinanden.
Hun stak en blød rund næse ind gennem døren: Min datter

har ellers lavet sådan et billede, De ved: Odysseus, der står og
vinker farvel til dronningen, og jeg vil så gerne have det vur-
deret. Jeg tror virkelig, det er meget værd, men hun siger selv,
det ikke er noget, men jeg tror, De ved, at det skulle vurderes,
for det er virkelig godt: Odysseus, der står der og vinker, og
dronningen, der står der inde på land. Kludeklip, De ved.

Hun gik, og jeg trådte ind med mine napoleonskager.
Hold da op for et roderi i det lille værelse. Han må tilgive

mig, at jeg skriver det, for ingen kunne under disse vilkår hol-
de bedre orden, medmindre de hele deres liv havde sejlet som
søfolk i en kahyt. Aviser fra de sidste 52 år lå stablet op som
en gæst, der lå henslængt i værelsets bedste og eneste lænestol.
Klædeskabet var hans reol og stod med døren åben og
bøgerne flydende ud som et vandfald af bogrygge. Der var en
lang bogserie fra Gyldendal, der lå med vandblå rygge med
guldtryk. Titlerne var Bornholm, Østjylland, Himmerland,
etc., hele Danmark væltede ud af det lille klædeskab. Han
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havde købt den serie af en agent fra Gyldendal. Samtidig hav-
de han til gengæld også afleveret et håndskrevet manuskript til
agenten. Hvis han ville være så god at aflevere det på forlaget,
når han kom hjem. Jeg så skeptisk på ham. En agent har ikke
noget hjem.

Ja, det var nu snart 5 år siden, og han havde da ikke fået det
tilbage endnu. Det er da gode tegn, synes du ikke? De har ikke
returneret det.

Ved du, om de har modtaget det hos Gyldendal? spurgte jeg.
Ja, det står på kvitteringen for købet af bøgerne, at sælgeren
har modtaget manuskriptet, og senere har jeg fået en kvitte-
ring derinde fra. Det er da gode tegn, at de ikke har returneret
det. Synes du ikke? Spørgsmålet blev stillet, som når patienten
spørger: Det er vel ikke noget alvorligt, doktor?

Jeg kunne ikke dy mig for, nogle dage efter at jeg kom hjem
fra Otto Poulsen, at hænge Gyldendal ud i Berlingske Week-
end i en lille historie, hvor jeg om arbejderlitteratur skrev, at
Gyldendal godt kunne vente med at svare på en indsendelse i
5 år, når det var arbejderlitteratur, mens en dagbladsjournalist
nok skulle få en ekspedit behandling, skulle jeg tro. Så ringede
en fornærmet Gyldendalmand og ville have mit omgående de-
menti. Hvad jeg bildte mig ind. Jeg fortalte, at jeg var overbe-
vist om, at Otto Poulsen var lige så troværdig som Gyldendals
leksikon.

Han ringede en halv time senere. Nu har jeg undersøgt det.
Otto Poulsen har kun een gang indsendt noget. Det var en
digtsamling. Den blev indsendt den 15. juni sidste år og retur-
neret den 17. juni. Ja, det tør man kalde ekspedit, sagde jeg
lidt sardonisk, det er gået så hurtigt, så jeres poståbner må
have fungeret som poetisk konsulent for forlaget. Otto Poul-
sen holder på sit, og I må kunne finde frem til den agent.

Der gik nu et par dage, så havde forlaget fundet frem til
agenten, der formentlig var død af druk, og de havde været i
forbindelse med hans enke, og de havde spurgt hans enke, og
hun havde sagt, at det kendte hun ikke noget til, og de havde
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spurgt hende, om hun ikke ville se efter en gang til, og hun
havde sagt, at det ville hun gerne og. Der. I skrivebordsskuf-
fen. Der lå minsandten Otto Poulsens manuskript og var ikke
kommet længere. Nu hastede det ikke så meget med et demen-
ti. Det må I udgive, svarede jeg kort og bestemt. De havde
allerede returneret det til Otto Poulsen i Næstved, men jeg rin-
gede til formanden for Forfatterforeningen. Gyldendal er an-
svarlig for dette manuskript, som agenten på forlagets vegne
har modtaget. Det må være samme sag, hvor Gyldendal er be-
rettiget til pengene, som det solgte bogværk til måske 1.500
kroner har kostet. Lembourn ville undersøge spørgsmålet.

Hvis jeg ville holde mig ude af sagen, så ville forlaget sende
Otto Poulsen deres leksikon, meddelte Lembourn mig nogle
dage senere. Da jeg næste gang talte med Otto Poulsen, viste
det sig, at de i stedet havde foretrukket at sende digteren nogle
små Goyategninger i en lille nedsat bog, som Otto Poulsen
forlængst havde købt selv og lagt ind i sit klædeskabsbiblio-
tek. Vi skal ikke gøre mere ved det, havde han sagt til mig, som
gøede forarget som en foxterrier, der får øje på en pungrotte.

Men dette var altsammen et sidespring til Otto Poulsens
meddelelse til mig under besøget om hans forsøg med littera-
turen. Jeg står stadig med mine to napoleonskager i hånden på
vej for første gang ind i hans værelse.

Jeg så mig om. Tilsammen fyldte han og jeg hele det lille
rum, men det ville sikkert lykkes ham at finde plads til vores
kager også.

På væggene hang der billeder. Han havde nu udstillet 5 gan-
ge på en offentlig censureret udstilling, både efterårsudstillin-
gen, Charlottenborg og kunstnernes påskeudstilling i Århus.
Ja, selv i barakken under efterårsudstillingen havde han udstil-
let. Han var rejst ind med nogle små billeder og havde lånt
nøglen til udstillingsbygningen. Han havde ganske vist undret
sig over, at sømmene sad så højt oppe under loftet, for han
havde ikke forstået, at man hængte snore ned fra disse søm, så
han havde i en bort rundt under loftet hængt sine små billeder
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på kryds og tværs. Men det gjorde ikke noget, for da han hav-
de hængt dem op og havde afleveret nøglerne til inspektionen
på den Frie, så havde nøglen hængt der de næste 14 dage, og
først den sidste dag kom jeg til den låsede dør og fik skaffet
mig adgang kun for at se det ejendommelige syn med de små
billeder, der hoppede og dansede helt oppe under loftet. Dej-
lige billeder allesammen.

Ved siden af billederne på hans værelse hang der i sirlige
rammer med pudset glas for, diplomer fra Frankrig, hvor han
havde billeder på udstilling, snydt, som han var blevet, af fran-
ske kunsthandleres indbydelser til ham, dem som de sender jor-
den over til enfoldige kunstnersjæle, og efter hvilke indbydel-
ser, på fornemt papir, kunstnerne formedelst 3.000 Fr. kan del-
tage i en international udstilling i det sydlige Frankrig. Senere
skulle denne udstilling vandre til Norditalien, og hvis han ind-
betalte yderligere et betragteligt beløb, så skulle han nok kom-
me med, og diplomerne hang der som bevis på, at det havde
han gjort, hver gang han blev bedt. Diplomerne var underskre-
vet af en baron, jo, han var da med. Det kunne jeg vel godt se.

Jeg husker ikke baronens navn, men jeg læste en lang tekst
på et af diplomerne og spurgte ham, om han vidste, hvad det
betød, for jeg kan ikke italiensk, som en af mine få gode be-
skyttelser mod det italienske kunstliv. Det var han ikke klar
over. Men jeg kunne vel godt forstå, at det med art, det havde
noget med kunst at gøre. Jeg skrev det sgu af senere hen. I et
ubevogtet øjeblik. Der stod: Per meriti artistici relasciato a per
meriti artistici rilasciato. Hvad det betyder, aner jeg stadig
ikke og er stadig ligeglad.

På nogle af hans diplomer – der var vist i alt 3 indrammede
på hans værelse – stod hans navn med fornemt slyngede bog-
staver (de katolikker!), og i et hjørne af hovedvæggen, eller
skal vi kalde det hans udstillingsstues æresvæg, hang et ind-
rammet diplom fra Seideggers internationale skole for kon-
tormedhjælpere, hvor han havde fået – jeg læste det to gange,
mens han stod prustende af sit arbejde med at rydde op bag
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mig – hvor der stod, ja, det stod der virkelig, at Otto Poulsen
havde diplom fra skolen i maskinskrivningskursus for 10 fing-
re. Karaktererne flød neden under diplomet, orden g–, bog-
stavering g– og en særlig skala for skrivefærdighed.

Men nu begyndte jeg med nye øjne at se mig omkring.
Ustandselig tilførte han mig nye dimensioner af sin person.
Han havde en elektrisk IBM maskine stående i krogen med
hætte over. Han havde en elektrisk regnemaskine stående in-
den for sin dør muget til med gamle konservesdåser og gamle
uvaskede kopper og en hvid maskinstrimmel snoende sig som
en serpentin rundt om det hele og tværs ud igennem stuen.
Hver gang Otto Poulsen gik i byen for at hente en liter mælk,
blev beløbet slået ind på strimmelen. 1,35. Der skulle være
orden i sagerne.

Han brugte maskinen til sit skatteregnskab, og det var selv-
følgelig noget, der skulle sammenholdes med en fin hovedbog
med nummererede sider, han også viste mig, og hvori han op-
førte alle de billeder, han havde inde i Kunstbiblioteket som
formue. I et større stålskab, der var brandsikkert, stod i alt 2
kort. Et med de billeder han havde i Kunstbiblioteket, og et
med de billeder han havde på udenlandsk udstilling.

Det var næsten et nummer for stærkt. Tænk, at han med-
delte alt, hvad han gjorde, til samfundet som en skabt formue.
Ikke lokumsrullerne han lavede i tusindvis af, men det enorme
arbejde han lavede i sin fritid. Alene her var han i sit arbejde
en revolutionær figur. Førtids-statuen af revolutionen.

Alt var noteret i sirlig håndskrift, og man havde nærmest
indtryk af, at han havde købt sin elektriske skrivemaskine for
at kunne skrive sin selvangivelse, hvad han da også viste mig et
eksempel på: Den side, hvor man kunne se hans beholdning af
obligationer og pantebreve. Der skulle være orden i sagerne.

Jeg brændte nu med et enkelt spørgsmål på læben: Bruger
du ikke også den maskine, du har der, til at skrive på, jeg me-
ner, skrive ting på. Jo, og så kom historien med Gyldendal,
selv om den var afleveret i håndskrift. Dengang havde han
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ikke sin elektriske. Hvad skriver du ellers? spurgte jeg, for
med de billeder han lavede, var der en så lang vej til at ud-
trykke sig skriftligt, at man troede ham involveret i to kulturer
på samme tid, den tidlige stenalder i billederne og den fra
Gutenberg i hans kontormaskiner.

Han skrev for tiden på et skuespil, og han havde allerede
sendt 1. akt til Gyldendal. Når de var så interesserede i hans
første bog, som vi ikke må glemme, de ikke på denne dag hav-
de returneret til ham, så måtte de jo også være interesseret i
dette. Et ringbind beregnet på bilag blev halet ned fra en hylde
i klædeskabet, og jeg fik overrakt »Teaterstykkets 1. Akt«.

Før jeg fortæller om, hvad han havde skrevet, er det nød-
vendigt at fortælle lidt om hans billeder. De mest karakteris-
tiske handlede om frokostborde, og han havde på disse bille-
der simpelthen anbragt 4 tallerkener, en i hvert hjørne, og cen-
tralt en dug med forskelligt pålæg, som han omhyggeligt rede-
gjorde for på sit billede som et stykke leverpostej, mælk, smør,
ost, spegepølse, cervelatpølse. Denne kliniske opremsning,
som var understreget af, at han foruden billederne af disse
ting, havde skrevet betegnelsen ud for hvert enkelt stykke
pålæg, var i det hele det, der først havde gjort mig interesseret
i hans billeder. Der var rugbrød og sigtebrød som brune farver
i hans billeder. Han forklarede mig om et af billederne under
besøget, at han ikke havde haft mere brun farve og derfor
måtte sætte en tallerken ind med franskbrød. Under billederne
plejede han så at skrive, hvor han havde indtaget dette måltid,
og sommetider også, hvem han havde spist det sammen med,
både deres navne og deres portrætter midt i tallerkenen, et i
hver tallerken.

Det interesserede mig at se, hvad han havde skrevet i rela-
tion til denne spændende metode og holdning til at skildre.

1. scene var en købmandsfamilie, der stod op om morgenen.
En meget langsommelig procedure omkring morgenmaden.
Klokkeslættet, hvor familien skulle åbne butikken, var essen-
tielt.
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Nu dækker jeg bordet, sagde fru Hansen. Jeg sætter smør
på bordet, mælk, æg og marmelade og kopper og underkop-
per. Jeg sætter teskeer på og lægger knive, og jeg stiller brød
frem og grød og havregryn. Det blev altsammen meget nøje
fortalt.

Derefter kom en konflikt om at nå at spise det, inden for-
retningen skulle åbne, incl. klokken, som den var, sammen-
holdt med forretningens åbningstid klokken 8 – »når de skulle
møde det store opløb foran forretningen«. Så var de der, dvs.
kun Hansen, for fru Hansen skulle tage af morgenbordet,
først tallerkenerne, derefter kopperne, derefter knivene, der-
efter brødet, der var tilbage, etc. Men Hansen var den første,
der kom ind i butikken og drejede nøglen om for de men-
nesker, der stod udenfor. Og først kom en kunde, der i det føl-
gende bare kaldes »kunden« i stykket. Hansen: Sikke en lang
liste, du har der. Kunden: Ja, der er jo meget, der skal købes nu
om dage. Men hvis jeg giver dig halvtreds kroner, kan du så
ikke skrive resten. (Der var en tydelig distancering fra man-
den, der havde vist mig sin selvangivelse og regnemaskinen,
manden, der betalte alt kontant, til dette drama. Men så kom
det interessante): Hansen: Sikke ellers en lang liste. Og han
begyndte at læse op: et pund mel, et bundt persille, et kilo salt,
lidt kardemomme, et stykke selleri, osv. osv., hele siden var
malet op og ned i beskrivelser af ting.

Derefter kommer en anden kunde. Kunden: Vil I ikke pakke
det her sammen, mens jeg går nogle andre ærinder i mellemti-
den, til købmanden, til marskandiseren, til elektrikeren, til ba-
geren, og alle de andre. Fru Hansen: Jo, for det er jo også man-
ge ting, du skal ha: Du skal jo ha 1 pund te, en stanglakrids,
en kaffepose, en sodavand, et osv. osv. osv.

Pludselig kunne jeg se sammenhængen.
Hvad havde de egentlig tænkt inde i Klareboderne, da de så

dette manuskript?
Ingenting. Ingenting. Ingenting.
Man har fra påskeudstillingen i Århus bedt om forslag til,
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hvordan man skal udfærdige spørgeskemaer vedr. censure-
ringer.

Jeg vil foreslå, at man spørger i skemaet (som er et skema
fra komité til kunstner) om råd fra kunstner til komité. Hvad
var Deres indtryk ved et første besøg hos kunstneren? Hvad
var Deres indtryk efter at have levet 14 dage sammen med
kunstneren? Og spørgsmål 3: Hvad var Deres indtryk efter at
have levet i 3 år sammen med kunstneren, der indsendte sine
billeder for 3 år siden?

Men det er jo ligegyldigt altsammen, hvis han ikke sender
ind. Men Otto Poulsen sender ind, og mit forslag til påskeud-
stillingens komité kunne jeg i stedet adressere til Gyldendal.

På vej ud ad døren opdagede jeg en filmfremviser og et lær-
red, og så åbnede han endnu en verden for mig, ja, efterhån-
den følte jeg mig så dum som en journalist. Ja, jeg laver mange
film, sagde han. Jeg filmer alle steder, og jeg klipper mine små
rejsefilm sammen, så det bliver langfilm. Denne her er på 4
kvarter. Indimellem også sportsoptagelser, sagde han undskyl-
dende. Men ellers er det film fra mine ture til Rhodos, Mal-
lorca og alle de andre steder, jeg har rejst.

Jeg ville meget gerne en dag se de film, denne kunstner hav-
de lavet, for jeg ved nu, at han ikke kunne frigøre sig for at
lave opremsninger, som virkelig kunne gøre hans film til vær-
difulde dokumentationer i en struktur betydelig mere vigtig
end den, hvortil filmen hidtil har hentet sin identitet ved næ-
sten verbale transformationer af skrevet tekst. Han måtte gi-
vet være allermest spændende som filmmand, tænkte jeg.

Men vi var ikke færdige endnu. Han blev også inspireret af,
at jeg interesserede mig for sider i hans tilværelse, som han
måske ellers ikke ville være fremkommet med, og nu stod han
med nogle tykke regnskabsstrimler i hånden, ruller beregnet
på at sætte i hans elektriske regnemaskine.

Han havde tegnet tegninger som en tegneserie og skrevet
neden under hver miniaturetegning: En ny historie hver gang.

Der var i en rulle måske lidt over 800 tegninger, i en anden
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mere end 1.500 tegninger. Denne sidste var illustrationer til en
bog, han havde læst og været grebet af, »Fra de store vidders
land« skrevet af O’Hara. Men illustreret af Otto Poulsen fra
Næstved. Og jeg trak og trak i rullen, til hele gulvet flød med
tegninger trukket i lange hvide papirsbånd igennem værelset
som en overdådighed uden ende, håndkolorerede, omhygge-
ligt udførte og under hver en lille sætning fra bogen.

I dag, flere år efter dette første besøg hos Otto Poulsen, ved
jeg, at han har sendt den til udstilling på kunstnernes påskeud-
stilling, har fået den antaget og sat prisen 20.000 kr. på. Ak,
hvornår sætter ødelæggelsen ind over for dette menneske, ved
at kunstverdenens ådselsgribbe sætter sig til hans små intime
kunstneriske frokostborde og æder hans signatur med kniv og
gaffel.

Men dette besøg lå nogle år forud. Dagen efter jeg var kom-
met hjem, modtog jeg et brev fra ham. Jeg havde glemt en
æske tændstikker på hans bord. Nogle få stykker var der til-
bage i æsken. Dem sendte han nu, frankeret med et 90-øres
frimærke.

Som afsender stod trykt med et fint stempel »Otto Poulsen,
kunstmaler og filmfremviser«.

Der skulle være orden i sagerne.
Samme dag ringede han mig op og spurgte, om jeg havde

modtaget tændstikæsken. Ja, det havde jeg da. Ja, han kunne
godt lide, at der var orden i sagerne.

Jeg mangler nu kun at fortælle, før jeg giver en lille læse-
prøve på Otto Poulsen, at jeg senere i København fik lejlighed
til at se nogle af hans film. Han var taget til byen for det sam-
me og kom ned ad trappen til mig slæbende på apparat, stativ
og filmruller iført sit pæneste mørke tøj. Han havde netop, få
dage i forvejen, vist filmene i Strøby Egede søndagsskole.

Jeg kunne ikke lade være med at tænke på hans professio-
nelle betegnelse af sig selv som filmfremviser, da han med op-
bydelsen af det største antal tommelfingre, jeg har oplevet i fil-
mens historie, fik sat strimlen i. Jeg er selv slem til dette arbej-
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de, hvor jeg altid føler, at mine fingre vokser og vokser under
udførelsen, men i min fantasi vokser mine egne fingre kun til
den størrelse, som Otto Poulsen i fuld virkelighed betjente sig
af omfamlende den glatte skarpe 8 mm strimmel, der bugtede
og slog sig og ville alle mulige andre steder hen end der, hvor
fabrikanten af filmapparatet havde ønsket den. Det var selv-
følgelig også i orden altsammen, og med alle de knæk, der
kom, og nye sammenlimninger har de haft en god dag i Strøby
Egede søndagsskole, og så var filmen limet forkert sammen, så
folk stod på hovedet, og så stod de både på hovedet og kørte
baglæns. Så knækkede det hele, og vi begyndte at lime igen
forfra. Nu var det pludselig en helt anden film med nogle, der
stod og vinkede til en bus. Men vi skulle ikke fastholde dette
længe, for nu var det nogle, som løb baglæns skarpt forfulgt af
en fodbold, som en gang imellem sparkede til spilleren.

Alt blev vist i stor alvor, og jeg var også så spændt, at jeg
ikke havde tid til morsomheder over uheldene. For ejendom-
meligt nok kunne jeg sidde og konstatere, at det netop ikke
var lykkedes ham at overføre sin dybe originalitet til film-
strimlen. Det var, som om hans manglende teknik her fik ham
til at falde i den grøft, der hed panoreringer – i stedet for den
klare motivudskydelse, som kendetegnede hans malerier – og
store indstillinger for at få så meget med som muligt i objek-
tivet i stedet for hans fordybelse i enkelthederne, dette, hvor-
med han kunne have tegnet en personlig filmepoke for sit eget
vedkommende. Det er farligt, det filmmedium, uden en be-
vidst, en erkendt filosofi. Det umiddelbares kvalitet blev med
et fald ned af en høj stige til amatørens arbejde i dette medi-
um.

Han sad lige så stille og fortalte, og filmapparatet snurrede,
og hele forevisningen varede så længe, så man i mellemtiden
kunne være fløjet til Mallorca og tilbage igen. Han så selv på
filmen, som så han den første gang, og da der pludselig, lige
midt i en film, der ved den blomsterpragt, den som et svagt til-
løb begyndte at vise, styk for styk, i Otto Poulsens udsøgende
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geni, kom nogle billeder fra Gardasøen, sagde han uden over-
gang: Jeg skrev et digt hernede. Jeg har også sat melodi til det.
Det lyder sådan her:

Jeg gik langs promenaden
ved Gardasøens bred
og så på sommernattens glæder
åh det var så smukt så smukt.

Han er et barn af H.C. Andersen.



Kay Hagstrøm

Jeg er 81 år. Du kan da godt se, at jeg ikke har tid til at vente
på at blive anerkendt. Det må ske nu. Jeg maler hele tiden. Og
hele tiden forskelligt. Oprindelig var jeg jo fotograf. Og hyp-
notisør. Min kone sælger symaskiner. Når damerne kommer
ind og køber en rulle sytråd, så kan jeg ikke hypnotisere dem
til at købe en Husquarna maskine til 2.000 kr. Men det kan
min kone. Hun har lige vundet en rejse til Kenya, fordi hun er
bedst til det. Jeg har også været opstillet for Retsforbundet, og
i trediverne lavede jeg det første kollektiv herhjemme oppe i
Fredensborg. Fredco hed det. Ham Just Andersen stod bag,
for han troede, han kunne optræne billig arbejdskraft, så ham
startede vi med at smide ud. Jeg har også demonstreret i Fol-
ketinget og skudt en pistol af. Der kom jeg til at tale med Rus-
ser-Hansen, som var chef for Politiets Efterretningsvæsen. Nej,
jeg var ikke kommunist. Jeg var anarkist. Men nu sidder jeg
på mit loft og maler. Jeg er også formand for Gribskovmaler-
ne. Det er altid mig, der skal organisere alle ting. Når det så
kører, så forsvinder jeg igen. Sådan gik det også med kollek-
tivet. Jeg skrabede 40.000 kr. ind og købte en gammel villa i
Fredensborg. Og så fik vi 7 barakker fra Sundholm. Dem hev
vi ned og byggede dem op igen. Jeg ved slet ikke, hvordan
Gribskovmalerne skulle klare sig uden mig. Men kan du ikke
fortælle mig, hvordan man kan springe al det her pjat over
med at vente på at blive anerkendt. Du bad mig engang op-
søge Richard Mortensen på akademiet, så jeg kunne begynde
forfra. Det har jeg heller ikke noget imod. Men Richard Mor-
tensen gad sgu da ikke komme herud og se, hvad jeg lavede.
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Jeg ryger cigaretter og maler billeder. Jeg har også skrevet en
bog om hypnose. Vil du ha’ den? Kan du se den 4-kløver, jeg
har om halsen. Den går jeg altid med. Jeg er en hund til at
finde 4-kløvere. Jeg står lige ud af bilen, bøjer mig ned, og så
har jeg den eneste 4-kløver i miles omkreds. De andre går bare
og leder. Jeg er skytte, forstår du. Så hvis du har forstand på
astrologi, så kan du godt forstå, at jeg er utålmodig. Jeg har
slet ikke tid til alt det med at vente. Nu må der ske noget.
Hvad siger du til at komme ud i foreningen af Gribskovmalere
og se deres billeder. Du ved, det er amatører allesammen. Og
det er ikke godt, det de laver: Det er det faktisk ikke. Nej, det
er det vist ikke. Det er slet ikke godt. Men så mødes medlem-
merne en gang om måneden, og så vurderer vi hinandens
billeder. Der kommer altid mange til den slags aftener. De vil
jo gerne høre noget om deres egne billeder. Det er jo klart nok.
Men amatører det er de sgu. Men de kan godt lide at være
med. Underskuddet det betaler jeg. Hvis jeg ikke kan få penge
ud af dem, så betaler jeg det selv. Det er altid mig, der skal
holde for. Og nu er jeg 81. Jeg fylder 82 år. Nu må det snart
være på tide. Jeg maler stenbilleder. Ædelstene, ametyster og
andre stene. Jeg samler på sten. Og 4-kløvere. Jeg ved ikke,
hvad der duer, og hvad der er noget skidt. Det har jeg slet ikke
tid til at tage mig af. Jeg maler bare løs. Du kan få, hvad du vil
ha’: drypstenshuler med bryster, der hænger ned i hovedet på
de besøgende. I dejlige farver. Regnbuer og stærke farver. Jeg
kan ikke tegne. Jeg kan kun bruge en pensel. I gamle dage var
jeg fotograf. Der havde jeg atelier på Frederiksberggade. Jeg
har også snittet træheste. Det var i kollektivet. Min svoger var
også med. Vi solgte på Den Permanente. Men min svoger var
kunstner, forstår du. Så han kunne ikke lave mere end et ek-
semplar. Jeg lavede hundredevis. Ellers var vi kørt helt i sko-
ven. Det kan ikke nytte noget at sidde og vente. Men jeg er
også scenevant og kan godt tåle rampelyset. Hvordan skal
man gøre for at blive berømt nu og straks. Det må du vide
noget om. Du kender så mange. Kan du ikke gi’ mig nogle tips.
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Synes du ikke, det er så vigtigt? Nej, det kan du måske have
ret i. Jeg maler bare videre. Jeg har hundredevis af billeder
stående hjemme på loftet. Og på et udstillingslokale her i nær-
heden. Vil du med ned og se dem?

Vi kørte ned til et dagcenter for gamle mennesker i Hillerød.
Han gik rundt imellem de gamle og hilste højt på enkelte af
dem. Resten var alt for gamle for ham. Der var ligesom en ge-
neration imellem.

Og på væggene hang Hagstrøms dejlige billeder og strålede
med en ungdom og friskhed, som Heerup havde den i 1938,
og med en naivitet, så det var den rene skære tegne- og male-
glæde, som flød ud af hvert billede. Serpentinerveje op ad et
bjerg på Mallorca. Og ind imellem et mylder af dejlige blom-
ster, der helt dækkede bjerget af alderdom.



Up, up, and away

I anledning af at jeg var blevet indbudt til Buenos Aires, skrev
jeg til flyvemedicinsk klinik på Rigshospitalet og spurgte dem,
om de ikke kunne bruge mig som forsøgsdyr, fordi jeg var så
bange for at flyve, at min kone havde nægtet at rejse med mig
af skræk for, at jeg skulle blive betragtet som en desperat fly-
pirat på grund af den paniske rædsel, der udstråler fra mig un-
der en flyvetur. Jeg skrev også til dem, at jeg havde forsøgt
hypnose, men at den angst, jeg nærer for at flyve, er af samme
natur som angsten for at blive hypnotiseret, og når jeg nu mel-
der mig som forsøgsdyr, så vil jeg også lige understrege, at jeg
begribeligvis også er hundeangst for, at der skal laves forsøg
med mig.

Men jeg ville gerne prøve at blive den skræk kvit. Måske
stammer den fra min fængselstid. Jeg husker i hvert fald, at jeg
havde samme skræk for at køre bil, før jeg fik kørekort, og
samme skræk for at rejse til udlandet, før jeg var der første
gang, og lidt endnu skrækken for at køre med elevator. Men
jeg vil gerne flyve mig fattig, hvis rutine hjælper. Kan man ikke
komme i en flyvesimulator på flyvemedicinsk klinik? Kan man
ikke være der så længe, at klaustrofobien og det usædvanlige
og det ændrede tryk bliver dagligt? Men jeg må have en læge
med til at måle blodtryk på en prøveflyvning derefter, måske
til Aalborg og tilbage. Og tænk så, om man skvatter ned på
netop den tur, med måleapparater, læge og hele molevitten.

Der blev ringet til Beauberg, mit sommersted i Sverige, for
få dage siden fra flyvemedicinsk klinik på Rigshospitalet i Kø-
benhavn. 1. reservelæge Claus Curdt-Christiansen ville gerne
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have en samtale med mig om min flyveskræk, og jeg startede
fra Sverige kl. 5 om morgenen.

Han havde tænkt meget over sagen, og han kunne tilbvde
mig to ting: Ligesom dyrlæger, der har allergi over for heste-
hår, bliver behandlet med stigende doser for at blive desensibi-
liseret, som det hedder, således skulle jeg også behandles med
en art auto-vaccine imod flyvning ved at flyve i større og stør-
re doser. Først skulle jeg måske bare køre lidt rundt på land-
ingsbanen, derefter foretage et lille hop og endelig kredse en
enkelt gang, altsammen i en lille sportsmaskine. Det var hans
erfaring, at var man kureret for skræk i en lille maskine, ville
det samme gælde en større, og det kunne jeg kun instinktivt
give ham ret i, da hans forslag fik tænderne til at klapre i gum-
merne på mig og mit indre højderor rev sig løs.

Herefter ville han lave aftale med SAS om, at en luftkaptajn
gennemgik en maskine med mig, så jeg kunne se, hvilke sik-
kerhedsforanstaltninger der var, og han kunne også arrangere
det således, at jeg fik lov til at foretage nogle flyvninger i cock-
pit’et hos piloterne, hvor der altid var et ekstra sæde (cockpit-
permit). Jeg er bange for, at der ikke er en gradsforskel, men
en væsensforskel på at flyve en runde i lav højde, så slemt det
nu kan være, og dette at flyve i 10 kms højde over Nordsøen.
Måske kunne jeg i stedet få at vide en dag, han skulle til en
indenrigsdestination, og så få lov til at flyve med ham, og så
kunne han have noget psyko-børge i lommen og proppe i mig.
Det kunne luftkaptajnen ikke gøre. All right, han skulle til
Bornholm den 4. juli til revy om aftenen (lidt senere her på
dagen den 26. skulle han til Alaska), men hvis jeg kom ud til
Skovlunde flyveplads den 4. kl. 3 om eftermiddagen, så ville
han tage mig med lidt rundt og måske lidt op i sin egen maski-
ne, før han startede til Bornholm. Derefter måtte det gå slag i
slag i ansigtet med stadig større doser, evt. kombineret med
psyko-farmaka.

Jeg følte mig som en lykkens heldige galoche, at han ville
tage sig sådan af min flyveskræk, som jeg vist ikke er den ene-
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ste, der har. Det forekommer mig meget udtalt hos Dem, sagde
han. Men om man i stedet tog sig af min klaustrofobia, så
kunne man nøjes med at tage en elevator og stoppe den mel-
lem 2 etager. Nej, sagde han, det ville jo bare være et spørgs-
mål om 1/2 time, så ville man alligevel komme ud igen, og
dette ved underbevidstheden godt. Men jeg ville have splittet
elevatorstolen ad på den halve time, sagde jeg, og være på vej
op ad tovet til en låst dør, lige før elevatoren går i gang igen og
knuser mig. Nej, højder kan kun opleves med en flyver, gentog
dr. Curdt-Christiansen kategorisk, og jeg søgte en ny udvej. En
simulator. Ja, den mulighed havde han ikke tænkt på, men
SAS-simulatoren står i Stockholm, og så må man næsten flyve
op til den for at komme ind i den. Men den koster også 2-
3.000 kr. i timen at bruge. Flyvningen i de små maskiner ko-
ster 200 kr. i timen, men en time er også lang tid. Og vedrø-
rende de større maskiner, så måtte jeg løse billet til indenrigs-
ruter og kunne bare flyve frem og tilbage.

Jeg var skuffet over spørgsmålet med simulatoren. For jeg
tænkte, at man kunne skabe tilvænning og fortrolighed, om
man sad i 8 timer i denne simulator. De havde på Rigshospi-
talets flyveklinik en undertrykskabine, og den kunne jeg jo i
hvert fald ikke komme ud af sådan lige med det samme, og
den kunne måske komme i betragtning, men lad os nu prøve
det andet først. Jeg gik fra klinikken med en lidt usikker følelse
af, at jeg vistnok nu havde indladt mig på en ret omfattende
nervekrig med mig selv. Det var rart at have en læge med ved
hånden, men hvordan var han som flyver? Det var der ingen,
der vidste noget om, i modsætning til en SAS kaptajn. Og en
lille maskine: Hvordan var den i forhold til en stor. Jeg har lige
i Sverige læst om en sportsmaskine med en rutineret flyvelærer
ombord. Han stoppede, gik i stå lige midt i luften, selv om der
var benzin nok. På uforklarlig vis, sagde han efter at være ma-
velandet på en villavej. Men det er rigtigt. Kan man klare den
lille, så vil det næsten være en lettelse at stige op i en stor. Men
så er der passagererne i de større. De virker med ind i billedet.
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Jeg har altid stewardessen lumsk mistænkt for, at hun går og
gemmer på en eller anden hemmelighed om, at det ene lan-
dingshjul sidder fast, eller at de hvert øjeblik venter, at en varm
motor skal bryde i brand, før de beslutter sig for at nødlande.

Det er virkelig en konkret behandling, jeg har fået tilbudt,
og den har ingen forbindelse med psykiatri, som man ellers
forestiller sig det. Han kunne næsten ikke forestille sig mine
følelser, fordi han ikke havde dem selv, sagde han. Tænk, om
en patient, der kommer til en psykiater med et sexuelt pro-
blem, mødes af lægen, der siger: Kom så her. Lad os gå ud i
byen i aften og prøve. Først i små doser, så i større, indtil det
fungerer det hele. Men selvfølgelig er det sådan, det skal gøres,
og jeg er ikke fremmedgjort, omend jeg er hundeangst, og det
trækker også i den rigtige retning, at jeg nu har gjort det til en
sag, som det var en sag for Ellehammer at få sin første maski-
ne op. Men faldt han forresten ikke ned?

1. reservelæge Claus Curdt-Christiansen kom mig i møde
ude på Skovlunde flyveplads. Flyvepladsen var klædt til fest,
små borde var opstillet under solparasoller med Martini-
navnet. En doven vind bevægede sig i små stød over det hele,
og mænd med opsmøgede ærmer gik omkring i solskinnet.
Der var præsentation af ballonen Good Year for en indbudt
kreds, og lange borde var opstillet, hvor de indbudte fik små
drinks, før de skulle en rundtur med den imponerende kæm-
peballon, der løftede sig op i en vinkel på 45 grader trukket af
6 flyvemaskinemotorer. Nedenunder hang en gondol med
plads til 20 passagerer ad gangen. Foran snuden hang to lange
følehorn. Ballonen virkede alt for stor til den lille flyveplads,
hvor små farveglade sportsmaskiner stod stillet på række, og
røde nylontove forhindrede det store antal nysgerrige i at
komme for tæt. Det hele mindede om en filmsceneopstilling til
»Disse prægtige mænd og deres flyvende maskiner«. Ved fly-
veledelsen i det lille træskur ved siden af indgangen stod en
mand med engelsk cykelstyrskæg og cowboybukser og fulgte
med et langt blik ud gennem vinduet ballonen, der langsomt
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med et dvask viftende dannebrogsflag i rumpen bevægede sig
lidt ind over byen, Husum, Brønshøj, måske Nørrebro.

Vi foretog først nogle indledende forespørgsler om vind og
vejr hos flyveledelsen og hentede nøglen til maskinen, og så
pludselig stod vi over for en lille legetøjsflyvemaskine, en Piper
Cherokee, hvis lille propel sad stædigt postulerende midt i
opstoppersnuden.

Lad os nu først gennemgå maskinen, sagde dr. Curdt-Chri-
stiansen. Det gør man i øvrigt altid. Først ser vi efter, hvor me-
get benzin der er på. Først den ene vinge, så den anden vinge.
Vi skal nok have fyldt noget på. Det må være frygteligt, sagde
jeg, hvis disse benzindæksler ikke er ordentligt skruede fast og
springer af i luften. Benzinen vil blive suget ud og lægge sig
som en eksploderende sky omkring maskinen for at blive an-
tændt af den første gnist fra motoren. De er ordentligt skruet
fast, parerede dr. Christiansen. Så ser vi lige lidt på propellen
og lader fingeren glide langs med bladet for at se, at der ikke
er noget brud, nogen materialetræthed. Hver 50. flyvetime
undersøges propellen elektronisk for materialetræthed. En
lille tap sad på vingens forside. Den kunne vippe op og ned og
tjente til at måle den vinkel, hvormed man steg. Steg man for
stejlt, så lyste en lampe inde i maskinen, og steg man endnu 3
grader, begyndte en hyletone, så det skulle man nok få rettet.
Den fungerede også. Under vingen tappede han lidt for at fjer-
ne eventuelt kondensvand, der havde sat sig på bunden af tan-
ken. Der var ingenting.

Jeg spurgte ham, om han havde læst om den svenske sports-
maskine, der for få dage siden var nødlandet i en forstad til
Stockholm. Piloten, som var flyvelærer, kunne ikke forstå,
hvorfor motoren pludselig var sat ud. Der var benzin nok på,
men pludselig var den gået i stå midt i luften. Han havde hå-
bet, han kunne lande på en fodboldbane, han kunne se i nær-
heden, men han nåede ikke derned og måtte i stedet lande på
en villavej, hvor maskinen kørte hen til opgangen af en villa,
men passagerer og pilot var blot steget ud. En lille dreng havde
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netop på cykel kørt hen ad villavejen og blev mirakuløst red-
det fra at blive ramt.

Det var bare for at sige noget. Vi gik nu højderor, trimror og
sideror igennem. Alting fungerede. Den så lidt gammel og
skrammet ud, men det viste jo også, at den havde kunnet
flyve. Den er netop kommet hjem fra en tur til Paris, sagde dr.
Curdt-Christiansen, mens han åbnede den spinkle papdør, og
vi krøb ind i maskinen. Jeg krøb ind med 2 meters længde og
200 punds vægt. Så ser vi lige i maskinens logbog, om der har
været noget at bemærke ved sidste flyvning. Der er intet at be-
mærke, sagde han og lagde bogen på plads. Vi lukkede døren
og låste den med et greb, som man lukker en æggebakke. Det
var faktisk rigtigt, som han havde sagt det. Det var bare som
at sidde i en Volvo, eller en mellemting mellem en Volvo og en
motorcykel. Han tog en liste frem og gennemgik hver enkelt
del af instrumentbrættet og konstaterede, at alle dele stod i
den stilling, de skulle. Uret var 7 minutter over 3. Det kunne
jeg følge med i. Der var instrumenter, som viste højde, motor-
omdrejninger, og en særlig anordning viste en krængning,
som, hvis den blev holdt under et sving, altid sikrede, at dette
sving varede præcist 2 minutter og i øvrigt gav maskinen en
optimal drejning i svinget. En lille tæller kunne indstilles på en
bestemt position. Han fandt et tal. Dette husker jeg tilfæl-
digvis er positionen til Holbæk, sagde han. På et andet instru-
ment kunne man altid, når man havde valgt en sådan position,
kontrollere, om man afveg fra positionen. Der var gyro. Og så
var der to par fodpedaler og to rat, så jeg i givet fald kunne
overtage styringen. Det gøs i mig.

Han startede motoren og kørte over for at tanke benzin. Det
var der naturligvis intet særligt i. Maskinen hoppede lidt usik-
kert, men græsrabatten var jo heller ikke dens element. Man
skal passe på her på jorden, sagde han. Det dummeste er jo at
kollidere med en anden maskine her. Og vingerne rager ud.

Hvad siger De så? Vil De prøve en lille tur?
Hvor kort er en lille tur, spurgte jeg.
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Det korteste er en tur på fire minutter. Det er bare op og slå
et sving og lande igen.

Jeg overvejede og tænkte højt, da jeg sagde, at selv om jeg
havde lyst til at sige ja, så kunne jeg slet ikke forestille mig, at
jeg ville gå med til det. På den anden side ville jeg selvfølgelig
ærgre mig over at være taget hele vejen fra Hallands skove til
Skovlunde for at foretage mig noget, jeg godt vidste, jeg turde.
Sidde i en maskine og få den forklaret. Det havde været rart at
vide. Man kunne bestemme selv. Alligevel havde jeg tænkt på
denne tur, lige siden vi sidst havde talt sammen. Jeg havde gået
og svævet stille i mine egne tanker uden et ord til min familie
de sidste to dage før turen ned med mine fredelige 130 km i
timen ad E 6. Kunne han ikke prøve at lave en endnu kortere
tur, så måtte vi hellere se at få det overstået.

Han så anerkendende på mig.
Han indgød også på behagelig måde tillid. Han tog mikro-

fonen og spurgte flyveledelsen, om han kunne starte på en
ganske kort flyvning, og fik et skrat, som skulle betyde ja, til-
bage og fik opgivet startbane.

Vi kørte ud.
Han prøvede nu motoren og gassede op. Der var to elek-

triske systemer, og han prøvede først det ene, så det andet. I
øvrigt skulle dette system blot bruges til start ligesom i en bil,
når motoren skal startes.

Startbanen lå foran os, og han begyndte at køre ud ad ba-
nen, stærkere og stærkere, men det var ikke andet end at køre
bil på en dårlig vej.

Det er jo ikke sådan, at man pludselig flyver, sagde han.
Man flyver bare mere og mere, jo stærkere jeg kører frem. I
øjeblikket flyver vi måske 30%. Det bumpede i små slag imod
maskinens bund, når hjulene ramte grønsværen. Jeg så en
mindre lavning i banen, men mærkede ikke nogen ting, da vi
kørte over, og det var det sidste. Nu føltes det, som om halen
skred ud. Som om maskinen gled på en glat isbane, og hele
kabinen rystede, som var man en skrue, der blev rystet løs inde
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i selve motoren. Det var samtidig som at sidde i en dirrende
skal, der bare stod stille i luften og rystede. Jeg så jorden for-
svinde til siden og greb frem for mig i en polstret liste langs in-
strumentbrættet. Det gav efter og kunne let være revet af i gre-
bet. Dr. Curdt-Christiansens stemme lød hele tiden, men jeg
hørte ikke længere, hvad han sagde. Det var, som om den ry-
stende og skælvende skal, der kunne sprænges hvert øjeblik,
voksede, og jeg stirrede på hver enkelt af måleinstrumenterne.
Jeg så dem lige så lidt, som jeg hørte doktorens stemme. Jeg
hørte kun mig selv stille og monotont sige: ja, – ja, – ja, – som
for at give ham ret og dermed opnå fred eller i hvert fald ikke
at forstyrre ham. Et instrument i mig selv, der markerede at
fungere ved at sige ja. Det var mig helt umuligt at opfatte,
hvad der skete. Maskinen bestod kun af det rum, hvori jeg
sad, den stol, hvori jeg sad. Angsten blev pludselig fysisk.

Vi skal ned, sagde jeg dæmpet, som sad jeg i den inderste
ende af en tunnel og et sekund efter ved tunnelens rand på vej
til at blive smidt ud i rummet. Maskinen forsvandt lidt under
mig, snuden løftede sig igen. Det var som at sidde inde i et
vækkeur, der blev holdt op mod lyset.

Vi skal ned nu lige med det samme.
Jeg så ned og så nogle store boligkarreer ligge som bygge-

klodser.
Vi skal ned igen nu lige med det samme.
Jeg hævede ikke stemmen. Den var det laveste, man kunne

tale, når man ikke hviskede. Og så begyndte jeg at ryste over
hele kroppen. Jeg måtte tage brillerne af, fordi mit hoved ry-
stede, så brillerne på et øjeblik ville falde af. Jeg tog dem
imellem mine fingre. Hænderne rystede op og ned i store stød.
Og benene. Jeg var selv maskine nu, mere i bevægelse end ma-
skinen, og det var som et chok, der havde taget al kontrol bort
fra mine lemmer og stemmen.

Vi skal ned lige med det samme.
Nu, sagde jeg. Vi må se, om vi kan komme ned nu.
Jeg havde ingen som helst tidsfornemmelse, men rystede og
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rystede og hørte hans stemme sige: Ja, nu skal jeg ringe ned og
bede om tilladelse til at lande. Det var kun en af hans hele
tiden løbende orienteringer, men den eneste jeg havde opfattet.

Det skal vi have, sagde jeg. Vi skal have tilladelse til at lan-
de. Vi skal ned nu. Lige med det samme.

Han fik tilladelsen, og konservesdåsen rystede lidt, som om
den blev taget ned fra en hylde, højt, højt oppe. Jeg skiftede
hele tiden greb, men opgav det og lod bare mine hænder ryste,
prøvede ikke på at tæmme det. Jeg var ude af stand til bare et
øjeblik at søge at slappe af og prøve, bare prøve, for min egen
skyld, at tage situationen.

Vi skal ned nu, sagde jeg igen lavt, inderligt, bedende, by-
dende.

Han havde fået et skrat, og nu bremsede han lidt, sagde han
og trak i bremsen i gulvet; det var som om han åbnede kon-
servesdåsen. Så stod maskinen helt stille i luften, følte jeg. Nu
skal vi tage højden lidt af den, sagde han. Ikke for meget,
tænkte jeg desperat. Lad os blive her. Lad være med at gøre
noget som helst. Vi skal ned nu. Et lille lufthul sænkede maski-
nen nogle meter; det var, som om man godt kunne mærke, at
han begyndte at lade den dale lidt. Men jeg syntes han var en
evighed om det. Hvor var vi i det hele taget? Dernede lå flyve-
pladsen. Nu svinger vi ind til landing. 2 minutter, tænkte jeg,
men ville have bedt ham, om vi ikke kunne undgå dette sving.
Han krængede over, og jeg kæntrede lidt over imod ham. Det
var, som om jeg lå på et par kæmpehænder, så forsvandt ma-
skinen lidt igen under mig. Se, der er landingsbanen. Nu er vi
på vej ned. Her stirrede jeg frem. Der lå landingsbanens grøn-
svær. Og selv om vi måtte være et stykke oppe, faldt der fuld-
stændig ro over mig, og jeg så og så og var ikke spor bange.
Landingen foregik som starten. Først små bump, så flere
bump, så løb den hen ad grønsværen, og jeg brød hulkende
sammen. Det var godt, det var godt, sagde jeg. Det går ikke.
Det går slet ikke. Jeg kan ikke. Det går slet ikke. Det var fryg-
teligt. Og rasende på mig selv begyndte jeg at tørre øjnene med
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mit skindærme, og kroppen rystede i en varm inderlig taknem-
melig lettelse. Jeg hvilede så tung som en sten i sædet lykkelig
over, at det var overstået. Egentlig lykkelig. Og doktor Curdt-
Christiansen undlod som gentleman at se på mig. Gråden sad
i mig. Lige der. Jeg ville gerne blive siddende, hvor jeg var. Det
går ikke, sagde jeg, og nu da vi holdt stille, sagde doktor Chri-
stiansen: Nej, det går ikke det her. Det er den korteste tur, jeg
har fløjet hele mit liv, sagde doktoren. Den forekom uendelig
lang, sagde jeg stille. De må have oplevet den meget stærkt,
konstaterede han. Men jeg sammenlignede det med at få truk-
ket en tand ud. Det varer heller ikke længe, men kan virke me-
get længe, mens det står på.

Da jeg i sidste uge fløj til Bangkok, var det sammen med
oberstløjtnant cand. psych. Termøhlen, som tager sig af de psy-
kologiske undersøgelser ved udvælgelse af piloter til flyvevåb-
net, og jeg fortalte ham om Dem og om den behandling, jeg
ville prøve. Han sagde også, at han ikke troede på det. En
angst var noget mere generelt, den kom sikkert fra oplevelser
under opvækst, som ved en langsom psykoterapi skulle findes
frem og behandles.

Jeg var netop så fuld af betagelse over, at De helt havde
skudt psykologien fra Dem, sagde jeg, og at De gik helt kon-
kret til opgaven.

Han smilede lidt og så for første gang på mig. Men den her
måde går ikke, sagde han. Der er meget dårlige prognoser for
en sådan neurosebehandling, sagde jeg, og han nikkede. Den er
i hvert fald langvarig. Vi må se at finde frem til en eller anden
psykiater, der kan behandle Dem. Måske kan vi kombinere
flere måder. Medicin duer ikke. Det er for kortsigtet. Og hvad
så, når vi ta’r medicinen fra Dem igen. Det tror jeg ikke på.

Jeg turde ikke tage op igen, sagde jeg. Ikke for alt i verden.
Men nu har jeg da gjort det. Jeg har ikke bare ladet være. Jeg
har prøvet det.

Da vi stod ud af maskinen, viste uret stadigvæk 7 minutter
over 3. Jeg så på mit ur. Det var et kvart over fire.
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Jeg gjorde ikke opmærksom på min opdagelse. Det var må-
ske et forkert instrument, jeg havde set på.

Jeg vil skaffe Dem et cockpit-permit, så De altid kan sidde
foran i rutemaskinerne, sagde lægen.

Når jeg skal ringe til dr. Curdt-Christiansen igen, vil jeg
foreslå ham, at vi prøver med en helikopter. Der går man kun
op i en retning og kan hænge en meter over jorden og gøre sig
fortrolig med dette, derefter 2-3 meter, så 20-30 meter, 100
meter, og så kan man bevæge sig lidt frem og tilbage og gå ned
igen. Og så. Så op i den lille Piper Cherokee igen.



Møde med Valie Export

Danmark har haft besøg af Valie Export fra Wien.
Hun viste forestillinger på Gentofte kunstbibliotek og på

kvindeudstillingen på Charlottenborg.
Endelig mødte vi Valie Export, med blankpudset hår og lille

fast krop, lidt trykket og forknyt, alvorlig, koncentreret, intel-
ligent, og slået ud.

Vi var mange, der havde hørt om hende, før hun kom til
Danmark. Der er set billeder af hende, hvor hun spadserer på
strøget i München med en anden østrigsk kunstner, Peter Wei-
bel, i en snor og med et halsbånd, på alle fire efter hende.

Hun har lavet en lille lukket teaterscene ud af sit bryst med
fortæppe og rigtig scene. På gaden i München viste hun sit
»Tapp und Tast Kino« stykke hvor hun inviterede alle hænder
indenfor til stykket. På denne måde var tilskueren rollehaven-
de, stykkets førsteelsker med Valie Exports store alvorlige øjne
lige foran sig, reagerende, varme.

I min reol står hendes sorte bog fra Wien. Den er forbudt i
Østrig og gav hende en betinget dom for pornografi. Den er så
streng, så det på forhånd kan udelukkes, at en dansk porno-
shop nogensinde ville føre den. Den bog ville jage alle kunder-
ne væk. Den beskriver menneskelig ydmygelse over alle græn-
ser.

Fra forestillingerne i Danmark skulle hun hjem til en ny sag.
Og denne gang blev det ikke en betinget dom, sagde hun. Og
de små varme kluk inde fra hende undskyldte. At være inter-
nationalt anerkendt i Wiens kunstliv betyder at have været
inde bag tremmerne med sin kunst i et forsøg på at nedbryde
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de fordomme, som kirke, sex og politik frembyder i dette van-
skelige hjørne af Europa.

Hendes forestilling i Gentofte fandt sted i en laksefarvet un-
derkjole med bare fødder og med videoudstyr omkring sig.

Albert Mertz førte apparaturet, på gulvet lå John Davidsen,
Jens-Jørgen Thorsen, Tom Krøjer. Op ad væggen sad Susanne
Ussing, William Louis Sørensen og Eric Andersen. Mange flere,
men tilsammen dog kun en lille håndfuld. Derfor er det også
vigtigt at beskrive hendes forestilling, der gjorde et stærkt ind-
tryk og efter nogle dage ikke var til at slippe i erindringen.

Hun viste mennesket i spidsbelastninger.
Det er ingen kunst at holde en jernkubus udstrakt i en arm.
Men hun blev ved. Indtil enhver måtte springe op og aflaste

hende, men ikke gjorde det.
Hun stod på tæer over udlagt pigtråd, der ville have gennem-

boret hendes hæle og fodsåler, om man ikke sprang til. Men
det gjorde man ikke.

Hun gjorde håndstand over knust glas, og det hele i så lang
tid, at det gjorde ondt på tilskuerne.

Men ingen hjalp hende.
Jernklumpen faldt til sidst med et brag ud af hendes hånd.

Med et lille skrig hoppede hun væk fra pigtråden, og kun med
nød og næppe undgik hun selv at få skåret ansigtet i stykker af
det knuste glas. Ingen hjalp, når det var ved at gå galt.

Det var hendes centrale budskab.
Ved en anden forestilling har hun ladet sig binde.
For at give publikum ideen til at træde frem og hjælpe hen-

de, havde hun handicappet en lille fugl, og mens hun lå bun-
det, frigjorde hun den lille fugl for dens handicap ved at løse
dens snor op med sine tænder. Og hun gav den mad. Bagefter
kunne hun vente i timevis på, at nogen, som regel vel institut-
tets indehaver, der var træt af at vente på, at forestillingen
skulle slutte, løste hende fra hendes bånd. Efter publikum var
gået.

Hun viste sin overanstrengte magtesløshed.
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Men publikum sidder og venter på, at stykket har indbygget
en løsning, en konklusion. Det hører nok med til forestillin-
gen. Det kan ikke være vores opgave, tænker de.

Hun bringer et enkelt og stærkt budskab.
Det kan ikke undre, at et land som Østrig hos sin første

kunstnerinde afspejler masochisme, sadisme, tvang og elendig-
hed i kunstnerisk udtryk, men man er lidt for vant til, at en
kvindelig kunstner meget ofte bruger sine kønsorganer som
kunstnerisk argument. Det skete i en efterfølgende videofilm.

Med tre indstillingcr på hendes kønsdele.
Den første indstilling med kønsdelene oversprøjtet med sper-

ma, den anden med kønsdelene flydende af menstruations-
blod. Og den sidste med en vandstråle, der masturberede med
de små klukkende lyde fra hende, som endnu flere dage efter
sidder i mine øren.

Hun sad i mørket inde i biblioteket med ryggen til efter fore-
stillingen. Hendes spidsbelastninger tager hårdt på hende.
Rundt om hendes læber sidder små ar.

Jeg har haft forestillinger mange steder i Tyskland, sagde
hun. Men de museumsfolk, eller galleriejere, der indbyder en?

Sommetider har man indtryk af, at de ikke interesserer sig
rigtigt for den kunst, de har med at gøre.

Der skal bare ske noget.
Galleriet skal fungere.
Det er jo deres job.
Ja, lidt interesserer de sig.
Men interessen er så ødelæggende overfladisk.
Nogle steder har de været bange for at vise mig, fordi de var

bange for at miste deres stats- eller kommunaltilskud. Det var
ligesom det var det, det drejede sig om. Ikke netop det, at
tilskud bliver givet for at kunne vise den helt vanskelige kunst.
Den, som ikke kan klare sig selv.

Kunstnerens verden er isoleret fra galleriet, statens, kommu-
nens og publikums verden, og der er nok ikke noget at gøre
ved det.
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Nu får vi se, hvordan den retssag falder ud i Østrig.
Det var noget med en lille fugl.





Af 2868 verber





attrå
aftale
anbringe
avertere efter
afklæde
afvaske
aftørre
adsprede
afbenytte
afsløre
afstraffe
aftvinge
afvise
afvige
antyde 
adskille
begære
bade
beruse
besøge
beskadige
betale
belure
bolle
befamle
befrugte
beføle

bemale
berøre
beskrive
banke
binde
bide
bearbejde
bedåre
beordre
berolige
beundre
bevæge
bruge
bære
bøje
cirkulere
danse
drømme
daske
deformere
demoralisere
dingle
dominere
dreje
driste sig til
drive
dryppe
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dække
døje
deltage
drille
elske
erklære
efterligne
fantasere
forlange
forny sig 
forelske sig 
feste 
feriere 
flirte 
forføre 
frisere 
fortrylle 
forære
fraliste 
frigøre 
fuldføre 
fumle 
fylde 
føle 
føre 
famle 
fange 
fastgøre 
fetere 
fjerne 
flænse 
flænge 
flå 
forberede 
fordybe 

foreslå 
forespørge 
forevise 
forfølge 
forgabe 
forkæle 
forlede 
forlænge 
forløbe sig
fornedre
fornøje 
forskrække 
forsøge 
gemme 
gentage 
gnide 
gnubbe 
gynge 
glide 
glatte 
gnave
gnaske 
gramse 
gennembanke 
gennembore 
gennembryde 
gennemhulle 
gennemskære 
glinse 
gribe 
gummiere 
hade 
holde kæft 
hugge 
hulle 
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hakke 
hamre 
hoppe 
hviske 
halte 
hvæse 
hyle 
hidse 
hore 
indpakke 
indsmøre 
indsæbe 
iagttage 
iføre sig 
indprente sig 
indbilde 
indforstå 
indgnide 
indlogere 
jage 
kneppe 
kildre 
klappe 
klemme
klø 
knalde 
knæle 
kradse 
kramme 
krybe 
kurre 
kæle 
kende 
klistre 
knuge 

knække 
kontakte 
kræve 
kringle 
krænge 
kvæle 
kæmme 
kærtegne 
købe 
lidre 
ligge 
lugte 
lumre 
lure 
lyne 
lyve 
låse 
massere 
masturbere 
mærke 
massakrere 
menstruere 
misbruge 
mishandle 
modtage 
moralisere 
myrde
måtte 
mødes 
nyde 
nalre 
neje 
nive 
narre 
nedrulle 
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nedværdige 
ombytte 
opvarte 
omfavne 
onanere 
opknappe 
opsmøge 
oversprøjte 
oliere 
ophidse 
oplukke 
opsprætte 
opsvulme 
pervertere 
pille 
pisse 
pjanke 
pjatte 
plage 
prale 
prikke 
prygle 
pulse 
pukle 
påklæde 
pynte 
rødme 
røre 
rede sig 
sammenbinde
sammenbøje 
skyde 
skære 
smøre 
snitte 

sprede 
støde 
surre 
savle 
sende 
sige 
sjofle 
skambide 
skrige 
skåne 
slikke 
slubre 
sluge 
slå 
smaske
smile 
sprælle 
stikke 
stjæle 
strippe 
suge 
sukke 
sutte 
svine 
sprutte 
sprøjte 
svippe 
synde 
sørge 
tildække 
tiltale 
tortere 
true
trælle 
tvinge 



tæmme 
tæve 
udholde 
undvære 
uåbne 
udarte 
udbryde 
uddrive 
udfolde 
udfordre 
udfritte 
udfylde 
udgyde 
udholde 
udhvile 
udjage 
udklæde 
udløse 
udmatte 
udnytte 
udpakke 
udpensle 
udpine 
udpønse 
udspejde 
udspionere 
udspørge 
udstrømme 
udstråle 
udstøde 
udstå 
udsuge 
udtømme 
udvaske 
udvide 

underbinde
underforstå 
undergive sig 
underkaste 
underkue 
underlægge 
undertvinge 
udsprede 
vaske 
vride 
vrikke 
vrøvle 
vugge 
vænne 
våse 
væde
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Om børn, der kommer alene hjem til et 
tomt hus efter skole

Når drengen vender hjem til 3. sal til venstre og pigen vender
hjem til 2. sal til venstre og deres fædre og mødre sidder og
filer negle på et kontor eller sidder på fælleslokum for at få et
hvil, så vil barnet hele tiden også være i handlingsudfoldelse.

I den alder, hvor jeg med størst bekymring ser mindre børn
komme alene hjem til et tomt hus er de netop mest beroende
af at kunne udfolde sig. Det sker med små ting. De anvender
det ene verbum oven i det næste og udløser en strøm af me-
ningsløse og meningsfattige eller helt ubevidste handlinger,
som naturligvis på en anden måde er meningsfulde, men jeg er
ikke overbevist om, at disse børn ikke har det ringere end de
arbejdsledige, fangerne og de hjemmegående husmødre.

De kommer hjem, lytter, åbner, går rundt, ringer, laver tele-
fonfis, smører mad, drikker mælk, ser gennem vinduerne, lyt-
ter til naboens væg, ser gennem brevsprækken ud på trappen,
når nogen kommer op. De venter og venter og venter og for-
driver tiden, de leger lidt og læser lidt og går på WC, bladrer
lidt i fars sjofle godt gemte bøger, sidder lidt og gør ingenting,
lægger noget et andet sted, drikker lidt vand, drejer deres mors
nummer og snakker lidt med hende, de ved de ikke kan dreje
deres fars nummer på fabrikken, men de finder papir og sid-
der og kradser lidt på det. Henter deres skoletaske og ser lidt i
de samme bøger, de netop har forladt på skolen, læser de sam-
me linjer en gang til, sidder og tænker lidt på timerne, erindrer
dagen, har lyst til at snakke med nogen om, hvad der er sket,
forsøger igen med telefonen til mor, men afbryder når den har
ringet første gang, tilbringer halve timer ved spejlet på WC



med at vaske hænder og lugte til mors flasker. Så ned i køk-
kenet og drikke et glas vand igen og lege lidt med vandhanen
og sparke til en vante i entreen, vende og dreje et brev, der er
kommet om morgenen, ud og tisse, læse lidt i en gammel avis,
læse en annonce for tændrør, lægge sig på sengen, stirre op i
loftet, rejse sig og ind til telefonen, ikke ringe, bare vente vente
vente vente vente vente vente, lytte efter klokken, trin på trap-
pen, nøglen i døren, springe, nej lade som ingenting og bare
blive siddende. De fortjener sgu heller ikke at man siger god-
dag til dem, fordi de vender hjem. De siger det er nødvendigt
for økonomien, men det er ikke altid rigtigt. De kunne godt
være mere hjemme. Det er nogle røvhuller, de forældre, der
lader deres børn komme alene hjem til et tomt hus, dag efter
dag efter dag efter dag.



Liste over diverse lege og spil

I Friluftslege:
Fangelege og andre friluftslege:
blindebuk
ballonleg
katten og musen
blæse fjer
redde sig hvo kan
gynge
vippe
gå på stylter
tagfat

Løb og spring:
kapløb
spring
springe buk
springe tov
hinkesnegl

II Friluftsspil:
alm. boldspil
so i hul
fjerbold
lawn tennis
kroket
kegler
boccia
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stenkuglespil
klink
paradis
tøndebånd
top
drage
bueskydning

III Sne og Islege:
snelege
glidebane
skøjteløb
skiløb

IV Stuelege:
bordtennis
blindebuk
frierleg
tampen brænder

Tankelege:
fortælle en historie
snakke vanvid
nummerleg
hvad skal jeg bruge det til?
ja og nej
alfabetlege
hviskelege
gættelege
hurtigtale
vrøvlesprog
skrive sedler
ordsprogslege
præstens gris
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V Sanglege:
munken går i enge
bro bro brille
ringen går
rige fugl og fattige fugl
vinde nøglegarn
skære havre
jeg gik mig over sø og land

VI Stuespil:
brætspil m.m.
dam
skak
møllespil
loppespil
mah jong
skravnæse
domino
lotterispil
spil med nødder

VII Morskabsspil med kort:
sorte Per
skidt Mads
500
rommy
halvtolv
hanrej
gris

VIII Kabaler:
parrekabale
ellevekabale
kvadrillen
viftekabale



tællekabale
lige og ulige
de farlige konger
syvkabale

(Uddrag bl.a. efter Illustreret Legebog af Anna Erslev med
260 Billeder, Høst & Søn, 1976).
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Nye verber med d

Med de få verber, der findes under d, fristes man til et lille eks-
periment:

Jeg udvælger vilkårligt, d.v.s. i alfabetisk rækkefølge, 25 sub-
stantiver under d.

Derefter konstruerer jeg selv nogle ord, som jeg sætter på infi-
nitivform og som jeg udnævner til at være verber.

Eksperimentet går ud på at undersøge hvilken mening det en-
kelte verbum tillægges efter det substantiv, det knyttes til, eller
sagt på en anden måde, vise at substantivet i sig selv afgrænser
antallet af verber, det kan være objekt for.

Ved at veksle mellem konsonanter og vokaler kan der udaf 10
konsonanter og 5 vokaler dannes 1 million og 250.000 ord på
7 bogstaver (plus verbedannende tilføjelse).

Eksempler på hjemmelavede ord:

bugelanede, pitekabe, pakilate, matubomere, nirutodere, tu-
darene.

Verberne er konstrueret udfra den nedenstående liste, hvor
samtlige internationalt benyttede konsonanter er anbragt un-
der hinanden efterfulgt af en liste med samtlige vokaler.

En tilfældig konsonant i første række forbindes med en tilfæl-
dig vokal i næste række, der igen forbindes med en tilfældig



konsonant i den næste række etc., indtil alle 7 rækker har af-
givet et bogstav til et nyt ord.

Listen ser således ud:

p i p i p i p
t e t e t e t
k a k a k a k
b o b o b o b
d u d u d u d
g g g g
m m m m
n n n n
r r r r
l l l l

Ud af denne liste har jeg dannet de 25 verber, som jeg knytter
til 25 substantiver.

(efter Bengt Sigurd »Språklig databehandling«, Studentlittera-
tur, Lund 1970).

dubokote hver dag
detepitere en daggert
dugakoge i dalen
dakabuge Dalila
depobate til Damaskus
digumote en dame
dokugobe damp
degobate Danmark
duminore på en bestemt dato
damepine sin datter
dinogobe en debat
direlete deflationen
dolagude en degn
depikate dekorationen
dakolune delegationen
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detemole en delfin
dominete delirium
dibetule en demonstrant
daritune destruktionen
denelete en detektiv
dalomene diagnosen
dipugote en diamant
datigule en diameter
dipiteke et digt
dokepine en dilettant.



Af Kunsten
at mislykkes





Bertil i Boberg

Et forbilledligt arbejde for den, som skriver disse linjer, er den
opgave, som blev løst i Sverige for kun få år siden klokken 12
om natten:

Ændringen af trafikken fra venstrekørsel til højrekørsel.
Dette arbejde er, også ved sin ligegyldighed, formålsløshed,

et værdigt mål i kampen for tilværelsen, og den, der ikke sy-
nes, det er spændende læsning at studere nogle forberedelser
til en sådan omlægning af ingenting til ingenting, og følge den
til mindste detalje, hvor ingenting må svigte, han kan lige så
godt bruge dette manuskript til at smække fluer med, for det
vil ingenting sige ham.

Beauberg hedder min gård i Halland.
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Beauberg ligger omgivet af skov på tre sider, ja, også på den
fjerde, men den er brændt og henligger som en mindepark for
en smøg kastet ud ad et bilvindue for mere end 20 år siden.

Branden standsede lige før Beauberg. Vinden vendte plud-
selig, så ilden kunne vende tilbage og gøre det hele en gang til.
Naboer fra egnen har fortalt, hvordan alle var med til at sluk-
ke den hæslige brand.

De husker allesammen datoen. Det var den 23. maj 1957.
Det er karakteristisk heroppe, at alle hæfter sig ved datoer for
begivenheder. Når en svensk bonde skal i gang med en beret-
ning, kan han først sidde meget længe for at erindre sig nøjag-
tig, hvornår begivenheden fandt sted. Han kan sidde og rette
sig selv flere gange, før han begiver sig ud i beretningen efter
at have placeret den i tiden. Til gengæld kan indholdet godt
være fyldt med løgn. Men tid og navne og slægtskabsforhold.

Også jeg synes datoer er vigtige.
Således flyttede jeg ind på Beauberg for at begynde denne

beretning den 23. juni 1976.
I går forvildede en af de store svenske tømmervogne sig ind

på gårdspladsen. Den var kørt vild. De adresser, som udleveres
tømmervognene på pladskontoret gives i tilknytning til land-
kort, som altid fører chaufføren inden for 500 meter fra den
tømmerstabel der skal afhentes.

Men de sidste 500 meter?
Der må han søge selv. Chaufføren bliver ligesom bragt til

gaden, derefter må han selv søge husnummeret. Der bliver nok
senere lavet et system, således at de sidste 500 meter også kan
kortlægges som lige og ulige gadenumre.

Svampesteder og grantykninger, lysninger og hjortronfelter
ligger som små butikker langs denne gade af grønne forhæng-
te vinduer til endeløse stuer, den ene bag den anden.

Her, straks efter min ankomst, har jeg aflagt visit hos min
nabo Bertil Nilsson. Larmende og grinende fortæller han om
en mand på egnen, der i dette højt udviklede land aldrig har
lært at læse og skrive. Det vil sige, han var da også lidt genert
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ved det. Og man lo lidt ad ham. En dag, da han var med en
bus på udflugt med egnens beboere, bad chaufføren ham gå
ud og læse et vejskilt for at lokke ham på glatis.

De øvrige passagerer klemte næserne mod ruden og fnise-
de. Bondemanden gik ud af bilen og stillede sig hen og stirre-
de på vejskiltet og missede med øjnene. Så rystede han på
hovedet og vendte tilbage til bussen. – »Det er umuligt at
læse, så sjusket, som det er skrevet,« svarede han. Når denne
bonde skulle underskrive noget, så underskrev han det altid
MIA. Det var hans mors fornavn, det eneste han havde lært
at skrive.

En anden bonde, fortalte Bertil, havde aldrig lært sig klok-
ken. Så når han skulle i skoven og hugge, stak hans kone et
vækkeur i lommen på ham. Når vækkeuret ringede, vidste
han, det var spisetid og vendte hjem.

Efter frokost blev vækkeuret stillet igen og stukket i hans
lomme, så han kunne høre, når det var fyraften.

Jeg har taget nogle bøger med mig, for at have lidt at læse i,
indtil jeg kommer i gang med mit eget.

En af bøgerne hedder »Skæbnesvangre beslutninger«. En
anden handler om »spøgefulde kampe for tilværelsen«.

Og fuglene synger og skovvognen kommer tilbage fuldt la-
stet med tømmer på vej til et af de store svenske savværker.

»Såg vid såg, jag såg. Varthelst jag såg, jag såg en såg.«
Savværker, træ, og træ overalt.
Vejen op til Beauberg går ad E 6-eren langs Nissastigen nord

om Halmstad.
Der er bygget tre nissastiger i århundredernes løb.
Den ene fungerer nu som jernbanelinje. Helt tilbage fra dan-

sketiden har den tjent som transportvej, nord, syd. For sven-
skerne blev den først farlig syd for Halmstad ved Hallands-
åsen.

Danskere og svenskere blev efter tur spiddet op igennem en-
detarmen og anbragt langs vejkanten.

Med rasende fart suser nu de svenske biler af sted. Jesus
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elsker dig, står der skrevet med hvid maling i vejkanten. Før
Torup drejer man til mindre og mindre veje, grusveje, vejspor,
graner, på alle sider. Og pludselig er man inde på gårdsplad-
sen, hvor de tre bygninger ligger velholdte, rødmalede med de
hvide vinduer, indbydende at slå sig ned her.

En dansker fortalte forleden, at han havde mødt en elgtyr,
der stod stille lige midt på en skovvej, da han kom kørende i
sin folkevogn. Da den ikke ville flytte sig, standsede han vog-
nen for at gå ud til den og se, »hvad der var indeni«. Inden han
var kommet klar af sikkerhedsselen, var elgtyren forsvundet.
Da han nogle dage senere fortalte om sit møde til en svensk
jæger, havde denne sagt:

Der var du heldig. Var du stået ud af bilen, havde elgtyren
angrebet dig. Den ville tro, det var en fødsel.

Elgkoen gemmer sig altid for tyren, når den skal kælve. El-
lers går tyren til angreb på den nyfødte. Det ved enhver elg-
ko.

Ja, de er mærkelige, de svenskere.
Jeg har her, inden jeg rigtig har fået indrettet mig, haft besøg

af en svensk traktorfører, der havde gjort en opfindelse, som
han fortalte om.

Han ville rense Nissan med en gravko. Han havde konstru-
eret en kæmpe-gravko, der kunne nå fra den ene side af elven
til den anden. 70 tons vejede den. Når den skulle transporteres
måtte den skilles ad i fire dele, og køres frem på blokvogne.

Den kunne nå 14 meter ned.
14 meter du! Han løftede pegefingeren og så sig omkring.
Og jernwiren vejer næsten 300 kg. – 300 kg du!
Han kunne udmanøvrere enhver mudderpram.
Han havde brugt den i Varbergs havn, og der havde han fået

ideen til at rense Nissan.
Så han kunne fange laks! Du!
Jeg fulgte traktorføreren lidt på vej. Vi kørte til et lille hus

inde i skoven, men højtliggende ud til Store Kroksjön. En gang
imellem tog han op til denne lille idyl af røde huse og hvide
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birketræer. Han havde lidt brød og kød med til en rævefami-
lie, som boede i skovbrynet.

Ud på eftermiddagen, da jeg var kommet hjem, begyndte det
at regne, og jeg gik ud foran huset og tegnede Snogemossen
uden for døren, cigaretmindeparken. De sorte pletter på teg-
ningen er regndråber.

Bertil har tidligere drevet omfattende entreprenørvirksom-
hed. Entreprenørvirksomheden gik til helvede, mens Bertil sad
og fortalte morsomme historier.

I dag ligner hans ansigt et nedslidt punkteret dæk, der kom-
mer slingrende ude i vejkanten løsrevet fra en bil, der forlængst
er forsvundet bag horisonten. Men under hans optrevlede hue
af gråt hår sidder to vandklare rindende øjne, der altid ler, når
de ikke lige drejer til hver sin side, og han spreder skræk og
rædsel omkring sig med en brændevinsflaske i hånden.

Ellers griner han godmodigt og haler op i bukserne. Så træk-
ker han ens øre helt hen til sin mund, mens han med en stem-
me, der kunne råbe en gammel kælling op på 500 meter, hvi-
sker en lille hemmelighed om nogle af naboerne.

Så får man et slag på skulderen, som i snevejr ville have
sendt en to meter ned i sneen som en hegnspæl.

Bertil har papir på, at han er en af de hundreder af tusinde,
der drikker for meget, uanset, hvad der gøres for at hjælpe ham.
Og han vil hele tiden gerne hjælpes. Det er ikke hans skyld, at
den svenske alkoholpolitik ikke har haft større virkning end
en omlægning af venstretrafik til højretrafik har indvirkning
på ulykkesstatistikkerne.

Systembolaget, det svenske monopol for al forhandling af
stærke drikke, verdens største bar, er et sted, hvor man aldrig
ser et barn. Svenskerne tager ikke deres børn med på systemet
for at handle. Ofte hilser naboer ikke på hinanden, hvis de mø-
des ved skranken, for officielt kommer ingen sådanne steder.

I motbokstiden skulle alle svenske møde op på Systembo-
laget med en lille bog, hvori der kunne indføres, hvor meget
der blev indkøbt om måneden.
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Dette system ophørte først i midten af 50-erne.
Motboken inddelte befolkningen i sociale spritklasser.
Den laveste sociale klasse kunne kun opnå 1 liter sprit om

måneden, og så gik det ellers muntert fremad, således at gros-
serere kunne opnå 4 liter sprit om måneden. En enlig mor
kunne aldrig få mere end 1 liter om måneden. Og på restaura-
tionerne fik damer kun 4 centiliter i glassene. Herrerne fik 7
centiliter.

De svenskere, som havde behov for mere end deres ration,
gik på besøg hos folk, som ikke havde brug for deres ration.

De lånte deres motbok, og der fortælles, at på et tidspunkt
var udlånet af motbøker betydelig større end biblioteksud-
lånet i Sverige. Familiemedlemmer fik besøg af børn og børne-
børn, og det var jo ingen dårlig følge af systemet.

Jeg kunne godt tænke mig at arrangere en udstilling af de
svenske plakater for Systembolaget.

Der er det særlige ved de svenske plakater fra Systembola-
get, at de, placeret ved alle udsalgsstederne, propaganderer for
omlægning af drikkevaner eller direkte for at undlade at købe.

»Tag en vitt vecka då och då« – »Det är et långt steg mellan
absolutist och alkoholist,« siger de.

Klinisk viser de »en liten Whisky’s vandring gennem krop-
pen«, underskrevet af »en av de vise mænd fra Lunds Univer-
sitet«.

»Det er kvällen innan, du bestemmer, hur du mår i morron«.
Jeg rettede henvendelse til Systembolagets informationskon-

tor i Stockholm og modtog kort efter et righoldigt udvalg af
plakater.

»Hvad drikker heltene i tv?«, stod der i en af de brochurer,
jeg modtog, efterfulgt af en autentisk beretning om, at der kun
er kold the i whiskyglassene.

»Drick lite mindre och nå mycket mer« fortalte en plakat,
som jeg levende kan forestille mig en svensk arbejdsløs stå og
studere med en tænksom mine. »3 glas mjölk koster mindre
án et öl«.
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I forsøgene på at få svenskerne til at drikke mere vin og
mindre sprit, forsøg, der så vidt vides er slået totalt fejl over
for en traditionsrig nation, der tømmer 2 millioner flasker rent
brændevin hver weekend, skriver Systembolagets huspoet:
»Rött till kött, vitt til fisk, av snapsen blir du endast trött«.

Herudover plakater med racerkørere, der kører i en fart, så
det er aldeles uforsvarligt set fra ethvert synspunkt. »Så här
kör man endast, om man icke har druckit sprit.«

Og den svenske verdensmester i olympisk slalom for fuld
fart ned igennem plakatens strålende farver. Ingen tvivl om, at
hans sportstræning har været en større last for ham, end han-
gen til sprit er for de fleste.

Tanken bag disse plakater var klar: »Om du icke dricker
sprit kan du bli världsmäster i gocart eller vinna olympisk
guld«. Det hele underskrevet »Var räd om dig, med hälsningar
frän Systembolaget, stället, var du kan köpa din sprit«.

Sådan arbejder de.
Pludselig en dag i efteråret stod en lille sortklædt bedemand

på min adresse i København og præsenterede sig som inten-
denten ved Systembolaget i Malmö. Han ville, efter pålæg fra
hovedkontoret i Stockholm, vide lidt nærmere.

Han lignede i ansigtet 5 flasker denatureret sprit, og hans
viktoriablommefarvede kinder havde porer så dybe som en
skærgård.

Jeg kunne jo begribeligvis ikke invitere ham ud på en våd
frokost midt i hans alvorlige opgave i sprittens tro tjeneste.

Han havde tegninger med af vinduesudstillinger, og han
skrev ned, hvad det var, jeg ville låne og udstille.

Jeg nævnte ikke et ord om, at jeg for enhver pris ville have
en bar på udstillingen.

Han var tydeligvis bange for at blive til grin. Det varede der-
for heller ikke mange dage, efter han var rejst tilbage, før jeg
fik brev fra Stockholm om, at man ikke kunne vise den sven-
ske alkoholpolitik løsrevet fra sin sammenhæng.

Jeg måtte finde andre veje.
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Jeg sendte nu Jørgen Nash op til Stockholm, for at han kun-
ne foreslå direktør Rune Hermansson fra Systembolaget en
udstilling i København om systemet.

Nash kom til Beauberg og fortalte om resultatet.
Nash kalder Rune Hermansson for King Alcohol. Jeg tror

oven i købet, han kaldte ham det under sit møde med ham.
Rune Hermansson var iflg. Jørgen Nash bange for, at vort

eneste formål med udstillingen var at overgive det svenske al-
coholsystem til den dumme danske skratt.

Mødet havde varet i 11/2 time, og Rune Hermansson havde
måttet aflyse to andre møder. Sådant værdsætter Jørgen Nash.

I Systembolagets kælder var Jørgen Nash blevet præsenteret
for et museum, der var lukket for offentligheden, og som gav
et godt billede af denne i hele verden enestående religiøse be-
vægelse.

Der lå pistoler, som Systembolaget havde brugt til at for-
svare deres udleveringssteder med imod rasende angreb fra
kunderne, og en af teksterne drejede sig om lukketiderne: Hvis
man inden lørdag klokken 13 havde bestilt sine varer og betalt
dem, men endnu ikke, når klokken slog eet, havde fået dem
udleveret, så skulle man have sine penge igen! Iøvrigt var der
en guds velsignelse af destillationsapparater, der viste det flit-
tige svenske folk i arbejde.

Jørgen Nash’ henvendelse til Systembolaget havde været re-
sultatløst. Stenansigtet, som Jørgen Nash afvekslingsvis kaldte
Rune Hermansson havde ikke fortrukket en mine under det
lange møde.

Jeg måtte selv drage til Systembolaget i Stockholm, hvis jeg
ville have min udstilling.

Jørgen Nash og Lis Zwick fulgte med.
På en lille kaffeveranda vi besøgte om formiddagen før mø-

det på Kungsträdgården, mødte vi en svensk dramatiker, som
sad forpint fordi et bestillingsstykke til Dramaten skulle være
færdig til en bestemt dag, hvis han ikke skulle idømmes bod i
form af nedsat honorar. Vi satte ham ind i vores meget større
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problem over en kop kaffe, og han lænede sig tilbage, mens
han lagde armene over kors og sagde: I kan jo prøve at over-
bevise mig. Nu kan vi spille en lille enakter, og så er jeg Rune
Hermansson.

– Stenansigtet, afbrød Nash, og så gik jeg i gang, mens jeg
havde rejst mig og taget plads bag stoleryggen, som en repræ-
sentant for et elevråd, der forelægger rektor et problem på
hele skolens vegne.

»Det har altid været kulturens veje i årtusinder, at når man
ser noget mærkværdigt, så vil man rejse hjem og fortælle sine
egne om det.«

Dramatikeren fulgte opmærksomt med, men lignede iøvrigt
en for ofte afsminket skuespiller med gulerodsfarvet mousta-
che og ternet vest. Jakkeskuldrene havde fået et pift opad, og
han havde tillagt sig en professionel mine af opmærksomme
øjne og totalt uinteresseret interesse.

Han blev efter kort tids idiotisk argumenteren tilsynela-
dende overbevist, tilkendegivet ved, at han mistede den sidste
rest af interesse, nemlig de opmærksomme øjne, og han forlod
os med forestillingen om en flok gale danskere. Han svingede
sin spadserestok omvendt af svingdøren og leverede i dette dif-
ferentiale sin sceniske sortie.

Det lykkedes heller ikke mig at overbevise Rune Hermans-
son.

To uger efter jeg var vendt tilbage til Beauberg modtog jeg
et brev, hvori Rune Hermansson ikke alene tog afstand fra en-
hver deltagelse i en påtænkt udstilling af Systembolaget i Dan-
mark, men ydermere forbød anvendelsen af de fremsendte
plakater til en sådan udstilling.

Dette afslag gjorde naturligvis ikke interessen mindre for at
lave en udstilling enten på den ene eller på den anden måde.

På denne tid så jeg mere og mere til Bertil Nilsson. Jeg be-
søgte ham ofte om aftenen.

Vi spillede 500. En aften havde jeg nogle tegninger med
under armen. Bertil gjorde små afstikkere ud på værkstedet
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for at snuppe en lille en. Han blev mere og mere overstadig 
og lagde sig til sidst næsten hen over mig for at se mine tegnin-
ger.

Han har selv kørt som lastbilchauffør, og vi diskuterede nyt-
ten af en navigatør til skovkørsel ved afhentning af tømmer.

Men Bertil havde efterhånden svært ved at koncentrere sig
og til sidst begyndte han med sine 91/2 finger, der er varede-
klarationen for enhver skovmand, at skrive en hel masse tal
ned og vise mig dem.

Ser du, om et brev til mig er adresseret på denne måde, uan-
set hvor det kommer fra i hele verden, så når det mig.

Han havde skrevet sit personnummer og postnummeret, og
et stort S.

Det brev ville ende i Senegal.
Men Bertil fandt anledning til yderligere associationer:
Han greb et nyt stykke papir for at fortælle mig om en op-

findelse, han havde gjort for mange år siden.
Bertil havde svært ved at tegne opfindelsen, som angik et

transportabelt lokum for lastvognschauffører. Det var sam-
mensat af fire dele og kunne blive 2 meter højt. Det kunne end-
videre anvendes som badehus, til omklædning, og – hvis man
lagde det ned – som telt!

Det var svært at forstå hans tegning. Til gengæld vandt jeg
kortspillet.

Omsider opstod tanken om at foretage præsentationen af
Systembolaget baseret på flaske- og kastepost over Øresund,
med meddelelse til Systembolaget. Dette kombineret med en
auktion over Systembolagets plakater, som jeg jo havde mod-
taget, men ikke måtte udstille.

Kasteposten skulle ekspederes ved opstilling af en kastema-
skine, en blide, en middelalderlig katapult, der skulle sikre, at
flaskerne nåede så langt ud som muligt og kom fri af den ind-
adgående strøm. Navnlig var bliden tænkt benyttet til afsen-
delse af expresflaskepost, medens anbefalet post tænktes af-
sendt på den måde, at flaskeposten sejledes ud til grænsen for
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dansk territorialfarvand, hvor den dumpedes ned. Til dette
formål lykkedes det at skaffe en båd. Den blev stillet til dispo-
sition af den private ejer af Chr. d. Xs chalup, der har været
benyttet til at sejle kongen ud til Dannebrog. En mand på to
meters højde med høj hat kan stå oprejst inde i kahytten.

Kasteapparatet havde jeg planer om at få lavet af frivillige
fra hjemmeværnet efter oldtidens forbilleder, således som Sir
Ralph Payne Gallway Bt havde beskrevet dem i sin bog »The
Projectile – throwing Engines of the Ancients« fra 1907.

Sir Ralph havde moret sig med at rekonstruere de gamle
djævlemaskiner og mens ladyen havde siddet på terrassen om
eftermiddagen med sin the havde krigsmanden moret sig med
at sende sten hid og did over parkens træer og måle efter, for
at finde særlig effektive udførelser.

Hjemmeværnsgeneralen, general Permin blev helt kåd, da
jeg forelagde ham planen. Diskret udelod jeg det der med Sy-
stembolaget, men generalen var helt med på ideen med det
samme.

Hvor bor De henne i Sverige? Er det ved Tylösand? Der har
jeg tit været, når svenskerne skal more sig med at vise de ste-
der frem, hvor de har banket danskerne.

Så begyndte generalen at synge den her: Oppe i Halland, der
bode kaptajn Brumleby, på melodien, oppe i Norge der boede
3 trolde. Kender De ikke den? Der er et vers, hvor kaptajnen
sidder og blåser på klaver. Er det ikke herligt!

General Permin syntes, det lød spændende med et uteknisk
meddelelsesmiddel over Øresund i betragtning af, at Danmark
under sidste krig var det mest snakkesalige af alle okkuperede
lande.

Der er registreret, at Danmark under krigen afsendte over 2
millioner ord illegalt ud af landet, svarende til mere end 16
bind.

Jeg ville gerne have et hjemmeværnskompagni stillet til rå-
dighed.

Kunne man tænke sig samarbejde med det svenske hjemme-
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værn, spurgte jeg forsigtigt, men der kaldte generalen mig til-
bage til virkeligheden og Nato.

– Er De gal mand. Det vil blive brud på den svenske neutra-
liteten. Men De kan låne Tuborg-regimentet eller Helsingør-
regimentet. Jeg foretrak Helsingør-regimentet, da jeg havde
nogle forestillinger om at bruge stranden foran Kronborg Slot
til at sende hilsener over til det svenske broderfolk.

Hjemmeværnet indfandt sig på min gård på Beauberg og
gik rundt i uniformsjakker i en weekend i dette gamle danske
land og sammentømrede et unikum af et våben til at kaste
tomme flasker bort med. På vej til Danmark betragtede tol-
derne nysgerrigt det store monstrum, men det hele opløste sig
i velvillighed, når vi redegjorde for at der var tale om et hem-
meligt våben.

Eric Andersen havde fået ideen til auktionen på Systembo-
lagets plakater. Auktionen skulle foregå med bud i drinks fra
en bar, som skulle holdes åben under hele udstillingen.

Der begyndte nu at tegne sig et billede af den færdige udstil-
ling. I mellemtiden gik dagligdagen videre i Sverige.

Bertil kom tit på besøg hos mig.
Hans beretninger var altid så grumme, at jeg blev helt stille,

og det jeg har at berette, blegner, når han sender sine tre-trins
raketter til vejrs.

Han fortalte om tre brødre, der boede i et hus inde i skoven,
men oppe på en bakke med udsigt over Stora Kroksjön. Ja,
oprindelig var der fire, men den fjerde flygtede fra menageriet.

Han tog til Stockholm og blev skrædder. Han førte som den
eneste slægten videre.

De andre havde læst sig splittergale:
Den ene var selvlært astronom og havde selv bygget sin stjer-

nekikkert. Fra jorden og uden højere skoleuddannelse startede
han, hvor de ældste kulturer havde startet.

Den anden havde også læst meget. Han havde læst om Pa-
læstina og man kan gætte, hvad det var for en bog. Følgelig
byggede han en båd for at sejle til Palæstina. Da båden var
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færdig, rullede han den ned til søen på store træruller for at
starte sin farlige sejlads til Palæstina – på Stora Kroksjön.

Han lagde aldrig fra land. Da han skulle trække båden ned
til søen, stod et træ i vejen for ham. I stedet for at fælde træet,
delte han båden lige langs ned igennem. Den lå der endnu, for-
talte Bertil.

Den tredje sad i sin seng hele livet og rullede med hovedet
som et pendul.

Korsfareren var den sidst overlevende af de tre. Han havde
bygget sig et udhus, som han flyttede over i. Men han havde
glemt at sætte tværspær på, så den mindste vind truede med at
vælte hytten, så han måtte stive af i et væk, indtil huset lignede
en brændestabel, der var væltet omkuld.

En vinteraften lød der høje skrig fra hytten, men ingen turde
gå derop selvom skrigene lød hele natten igennem. Om mor-
genen fik naboerne sendt bud efter den gamle skolelærer, der
vovede sig frem til det, som alle ventede var en gal mand.

Men han var bare om aftenen klatret op til sit tagvindue, og
hvordan det så end var gået til, var tagvinduet faldet i og hav-
de klemt begge hans arme fast, så han hang hjælpeløst og skri-
gende ned fra vinduet.

Der stod ikke et møbel i stuen. Han havde siddet al sin tid
og spist på gulvet. Kopperne var så groet til med skidt, at man
ikke kunne presse en finger ned, som en tilrøget pibe, og brød-
stumper lå over hele gulvet, kartoffelrester og afføring imel-
lem hinanden.

Der bor mange mennesker helt alene her på egnen. Brødre
på deres livs stærke alder, som aldrig har haft andre piger in-
den døre end deres mor, eremitter. Søskende, der bor i hver sit
hus lige over for hinanden og ikke har talt sammen i mange år
efter et uvenskab over en bagatel for mange år siden.

Hen på efteråret rejste jeg hjem til Danmark for at gennem-
føre udstillingen af Systembolaget.

Udstillingen fandt sted den 23. september 1977 i en lejet ud-
stillingsbarak, der blev opstillet på stranden foran Kronborg
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Slot helt ud til vandet og dermed så tæt på Sverige, som jeg
overhovedet kunne ønske mig.

Alle nødvendige tilladelser var fremskaffet, herunder tilla-
delsen til udskænkning af stærke drikke.

Wiibroes bryggerier leverede gratis øl.
Det var Boligministeriet, der havde givet tilladelse til at be-

nytte Kronborg strand. Kronborg Slot sorterer under Slotsfor-
valtningen på Christiansborg, der igen sorterer under Bolig-
ministeriet. Ansøgningen havde været forelagt departement-
chefen. Noget sådant værdsætter jeg.

Teltet blev rejst efter Kronborg slotforvaltnings anvisninger,
og der blev udstedt dokument med midlertidig spiritusbevil-
ling fra Helsingør politi.

Hjemmeværnet skaffede – foruden bliden – strømgenerator
til barakken fra civilforsvaret i Helsingør, og tjenestemænd fra
Kronborg Slot i sorte uniformer fulgte allerede fra formidda-
gen udstillingen forsynet med walkie-talkies og stående i stra-
tegiske positioner på bastionerne, så de kunne gribe ind ved
den mindste anledning.

Bare det snart var overstået, sagde en vagtmester lidt æng-
steligt til mig, allerede før det hele var begyndt.

Nu har jeg arbejdet på Kronborg i 15 år uden noget er sket,
sagde en anden. Og så laver I jeres udstilling på min fridag.

Auktionen blev forrettet efter idé af Eric Andersen og om-
stændighederne ved auktionen var nøje udtænkt. Der skulle by-
des ikke i penge, men i genstande, 1 øl, 2 øl, osv. Det foregåen-
de bud blev ikke annulleret af det efterfølgende højere. Alle
genstande måtte købes uanset det senere blev efterfulgt af et hø-
jere bud. Til gengæld kunne gæsten selv drikke sine genstande.

Højeste bud modtog sine genstande fra den interimistiske
bar og tillige den udbudte plakat.

Efterhånden som flaskerne blev tømt, blev der lagt medde-
lelser i de tomme flasker, der blev tilproppet og forsynet med
lak over proppen.

I hver flaske blev der anbragt et girokort, som den heldige
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finder kunne benytte til indbetaling af pant for den tomme
flaske, 30 øre. Jørgen Nash, Tom Krøjer og Thomas Niggl til-
lige med flere tyske kunstnere mødte op med et vognlæs fyldt
med juletræspyntede svenske grantræer, som de stillede op på
stranden helt ud til vandet, side om side med plakater med
teksten: Et samfund i sprit, sorg og glæde.

Jørgen Nash havde også søgt at fremskaffe et sangkor til
udstillingen. Det var den sydsvenske nykterhetsförening, der
skulle have sunget drikkeviser under udstillingen. Men et eller
andet gik galt med aftalen.

Der burde have været hornorkester. Livgardens musikkorps.
Udstillingsbarakken omdannede stranden til et marked, hvor
værtshuset var det eneste udstillede på markedet. Der blev
skænket flittigt ud. De nøgne lamper hang blafrende ned 
fra loftet under den usikre strøm fra generatoren. Tilskuerne
trængtes omkring indgangen.

Ved et langt bord stod Eric Andersen med en auktionsham-
mer og udråbte de enkelte plakater, der en for en blev ophængt
med fire tegnestifter på barakvæggen, oplæst, solgt og rullet
sammen igen og udleveret. Budene faldt trevent. Der var for
mange kunstnere blandt tilskuerne. Bertil i Beauberg var invi-
teret, men nåede aldrig frem.

Han fortalte mig senere en historie om en bilfuld svenskere,
der ved juletid var taget til København for at købe sprit til
julen. Alle foretog de lovligt indkøb og lidt til, men inden bilen
var nået tilbage til udgangsstedet, var der ikke en dråbe tilbage
af det indkøbte forråd.

Flere svenskere bød med på auktionen, og der kom mange
svenske penge i kassen efterhånden som auktionen skred frem.

I træbarakkens inderste mørke blev de tomme flasker mod-
taget ved et bord og tilproppet. Meddelelser blev forfattet med
stor omhu og under højrøstet diskussion. Duften af lak hang
som en tjærelugt i lokalet. Kultiveret rød tjære der fik barak-
ken til at lugte som et bådehus. I solskinnet udenfor stod ka-
steapparatet som et tavst dyr helt nede i strandkanten. Børn
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flokkedes om maskinen og prøvekastede med sten ud over
Øresund.

Hen under aften var forestillingen slut. Selve gennemførel-
sen var et antiklimaks til de omstændelige forberedelser.

I den kommende weekend skulle et galleri i Lund opføre en
strandvandring langs den svenske øresundskyst for at finde
opskyllede flasker til videresendelse til Systembolaget.

Måske som en undskyldning for sin udeblivelse fra System-
bolagsudstillingen ved Kronborg inviterede Bertil ved min
tilbagekomst til Beauberg til lobal.

Vi ankom først på aftenen til hembygdsforeningens gård
ude i skoven. Ad smalle skovveje nåede vi frem og blev ledt
uden om laden, som forbi et trafikuheld, og i lyset inde i laden
så vi birkegrene hængt op og et spillemandsorkester. Karle og
piger i folkedragt og alle egnens øvrige beboere i deres pæne
tøj afventede udenfor, medens det sydede og fejede inde på det
skurede logulv.

Husvogne serverede kaffe og fra en lille kiosk kunne købes
æbler og chokolade. Vi kom først om aftenen. Men det hele
var startet kl. 12 middag, hvor mændene var kommet med le
og rive og mødrene med madkurve og børn. Så havde de kol-
lektivt høstet hembygdforeningens hø, medens børnene blev
underholdt med konkurrencer og lege. Så blev der spist og
optrådt med folkedans om eftermiddagen.

Om aftenen gik dansen så, og de store hvide mercedesbiler
var som ved et dyrskue parkeret i mange rækker på marker op
til og inde i lysninger i skoven. Her sad gæsterne så og drak en
flaske vodka på et kvarter på bagsædet i bilerne, før de vendte
tilbage lidt mere blussende, og i grøftekanterne omkring laden
sad forelskede turister. De som dansede var i reglen ikke
forelskede. De kunne li’, og det er en anden ting. De kogte og
spillede, og knorterne svirrede i luften. Med raske bevægelser
blev der purret i hårkransene eller øjenbrynene, hvor de nu
havde sat sig, disse små sorte uanselige, men højst ubehage-
lige, dyr af luften.
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Der var tramp tramp tramp og fil fil fil og rundt omkring
hinanden og tramp tramp tramp igen og gulvet gyngede, me-
dens en egen stille ro lagde sig iblandt dem, som stod ude i
mørket og bare så på med al den megen larm og det varme lys
i øjnene.

År efter år mødes de til den samme fest og tilsvarende fester
blev arrangeret i andre hembygdsforeninger. Ved et hjørne gemt
i mørket anede man de tre brødres mørke skikkelser. Mange
var til stede uden at være med. Det var nu deres måde. Forsig-
tigt danser nogle danske turister rundt, og dinglende og vælten-
de ramler en lang tynd svensk originaludgave rundt imellem de
dansende, før han dejser om på gulvet og bliver liggende.

Han havde danset med sine vodkaslurke, som indtages i et
sådant tempo på bagsæderne inde i metalkapslerne der står
snorlige i den sommerskønne skov af grønt mørke, så sygdom
er et bedre ord end fuldskab, når de vender tilbage til gårds-
pladsen fra deres små afstikkere, der næsten gennemføres ved
en slags rituel hanparringsleg.

Enkelte dukkede op inde fra skoven. Par som børstede bla-
de af tøjet og så sig stjålent om.

Man forestillede sig meget nemt en af egnens eneboere, der
om et øjeblik ville blive fundet hængende ned fra en af ud-
husenes loftbjælker i et solidt tov og med bræk på gulvet og et
fint hvidt lommetørklæde i brystlommen. Man havde ikke
fundet ham, da vi brød op.

Da jeg kørte hjem fra lodansen havde jeg en næsten bevidst-
løs svensker siddende på mit forsæde. Han lænede sig fortro-
ligt henimod mig og hviskede duftende af brændevin:

Nu er der kun en måned igen. Så får jeg nykterhetsutskot-
tets halvårsdiplom for nykterhet.

På min højst forundrede forespørgsel om, hvordan man op-
nåede denne udmærkelse svarede han, før han faldt bevidstløs
hen:

Ja, man skal selvfølgelig tilmelde sig, forstås. Så får man di-
plomet efter et halvt år. Det kommer helt af sig selv.
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Med en magtesløs bevægelse i en halvbue antydede han,
hvorledes det skulle indrammes og ophænges i hans hjem som
bevis på, at han havde været ædru i et halvt år. Med kommu-
negaranti. Han var for udmattet til at formulere dette sidste i
ord.

Hver kommune har et nykterhetsutskott, ligesom vi har et
kulturelt udvalg i Danmark, og den svenske rigsdag har et per-
manent nykterhetsutskott.

Som Bertil Nilsson siger: Det er altid afholdsfolkene, der
bliver valgt. Ved de andre kandidater er der altid sådan en
larm i salen under valgmøderne, så man ikke kan høre, hvad
deres program er.

Iøvrigt er vel Danmark det eneste land i Skandinavien, som
ikke har restriktioner. På Færøerne kan man ikke købe sprit,
hvis man skylder i skat. Norge har klaret sine restriktioner
med hjemmebrænderi, og finnerne er vel som regel for fulde
til, at de kan finde ud af, hvad deres restriktioner egentlig går
ud på.

Udstillingen om Systembolaget var glemt. Systembolaget
fungerede videre.

Et dagblad havde omtalt begivenheden under overskriften:
Åh, hvilken jammerlig krig.

Og det var den vel nok. Den var forløbet uden husarer, og
indtil i dag er kun en enkelt indbetaling af flaskepant nået til
København sendt fra Helsingborg. De 30 øre er udstreget og
der er sendt 26 svenske øre. Der er jo også forskel på kursen.
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Bliden til at kaste tomme flasker i Øresund fra udstillingen af System-
bolaget ved Kronborg.



Julekunst i det grønne område

Man tager en kommune. I dette tilfælde kommunen, hvor
hveranden indbygger tjener mere end 150.000 om året, 40%
af kvinderne er hjemmegående, en ikke fastlagt procentdel af
mændene, og hver fjerde familie har mere end en bil.

I den mindste af bilerne, den røde, gule, grønne, runde,
stumpe eller spidse, farter husmødrene rundt på torvet og kø-
ber ind i læssevis på gule plader, i supermarkedet.

Her er scenen. Torvet i Nærum. Selskabslokalerne under
Torvets supermarked.

Tiden for start sættes til fredag den 1. december imellem kl.
17 og 19.

Julehandelen, som iøvrigt finder sted året rundt, får et ek-
stra skub på denne dag, og der køres ekstra rundt for at finde
et parkeringshul og der handles og slæbes til indkøbsbilerne
mere end nogensinde og uden ringeste blufærdighed.

Akademikere og disponenter med koner, akademikere eller
hjemmegående, myldrer på torvet over selskabslokalerne.

Detailhandlerne spinder veltilfredse og indkøbene foregår
under bedøvelse af musik.

På kontoret hos supermarkedsdirektøren, købmand Olsen,
fremlægges projekt for julekunst.

Ikke at han skal være med. Men 200 plakater, der skal op-
hænges. Dem må han kunne levere. Det skulle ikke betyde no-
get økonomisk. Plakaterne skal foroven bære teksten »Søllerød
Museum for Moderne Kunst« og postes til Louisiana, Nord-
jysk Kunstmuseum, alle andre museer og lokale biblioteker
tillige med nabokommunernes, offentlige kontorer, rådhuset.
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Købmand Olsen forstod ikke et klap.
Og så skal vi udstille Vedbækgarden. Men det betaler jeg.
Jaså, sagde Olsen.
Søllerød Museum for moderne kunst udstiller Vedbækgarden.
Der tegnes streger i luften, så købmanden kan begribe, det

er teksten på plakaten, der diskuteres.
Fredag den 1. december kl. 17-19 i selskabslokalerne under

Favør Stormarked. Entré 30 kr.
Entré 30 kr.! skreg købmanden og gjorde et hop i stolen af

forskrækkelse.
Øjnene blev nu små og opmærksomme.
De får aldrig folk til at betale 30 kr.
Det koster jazz-klubben og biografen, bøgerne i boghande-

len, en nogenlunde hæderlig flaske rødvin hos Dem. Det skal
nok gå.

Når en besøgende, ja, nu skal De høre efter, hvad det er, der
skal foregå: Når en besøgende i museet den fredag eftermid-
dag lægger sine 30 kr. ved billetbordet, rækkes de straks over
til den første pige i rækken af Vedbækgardens piger, som alle
har taget opstilling i forhallen til selskabslokalerne, foran et
stort spejl, der fylder hele væggen mellem herre- og dametoi-
lettet og spejler dem i rumpen, mens man ser dem forfra. Det
er meget ubehageligt, det spejl.

Pigerne står skinnende pudsede i fine rød-hvide uniformer
med hvide støvler og skråhuer med blå øjne under gyldne lok-
ker, en sandwich set indefra med hakket æg og skinke, børn af
de 50% med over 150.000 og de 40% hjemmegående, og de
25% med mere end en bil.

Pigen fra Vedbækgarden, som rækkes de 30 kr. kaster et hur-
tigt blik på gæsten og tager så de 30 kr., hvorefter hun går op
ad trappen til torvet og Favør og køber ind for 30 kr. helt efter
sit eget hoved, blandet med egne indtryk af gæsten, og vender
tilbage til selskabslokalerne og museet og afleverer posen med
indhold af indkøbte varer til gæsten. For 30 kr. varer efter eget
skøn og valg.
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Så er den forstadsforestilling i dette engangsmuseum slut.
I ventetiden, og som sin del af forestillingen, går gæsten

rundt i selskabslokalerne, sætter sig i de gode stole, snakker
med naboer, har det godt.

Og GUD!
Hvad har hun dog købt ind til mig. Nej, ved I nu hvad.
Købmand Olsen sidder og klasker de små røde hænder ned

i skrivebordsstolens armlæn, mens han hopper begejstret.
Ja, det kan de sagtens gøre.
Han hører hele garden af indkøbere trække op foran ind-

gangen.
I menneskemylderet går de rundt i supermarkedet i flotte

uniformer den 1. december, den fredag, i to timer i higen og
søgen højt og lavt i fyldte reoler i opbyggede høje med spej-
dende øje. Det klinger i posen, og bliver det hele kun 29,85
lægges de sidste 15 øre ned i posen til varerne, og Vedbækgar-
disten vender tilbage til kunstmuseet.

Hendes forestilling finder sted over loftet på museet, men
resultatet frembæres direkte til den enkelte gæst.

Når posen er afleveret til gæsten (posen koster 25 øre) tager
pigen opstilling bag i rækken ved billetindgangen imellem toi-
letterne, hun spejler sig og netter sig og gør sig klar til næste
indkøbstur.

De 200 plakater kan laves i silketryk 70 x 100 cm med
neonlysende røde bogstaver på himmelblå bund i det grønne
område.

Købmand Olsen væltede ud ad døren og kom stormende
ind med en reklamemand, der tilfældigt var i huset.

Og historien blev fortalt forfra en gang til for ham.
Det var ikke en reklamesag for Favør.
Naturligvis ikke, sagde Olsen, og øjnene gned sig højlydt i

hænderne.
Derfor vil vi hellere søge gagerne til Vedbækgarden i Kul-

turministeriet.
Naturligvis, naturligvis.
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... eller betale selv. Det er jo ikke dyrt ... for museet.
Jaså, ser man det.
Der blev kastet et vurderende og ransagende blik rundt på

al det lort, der hang på væggene rundt om købmandens pali-
sanderskrivebord.

Flydende Ajax.
Og næste formiddag ringede købmanden op.
Hans sædvanlige reklamemand var ikke god nok. Nu havde

han fundet en anden i Hillerød, som var bedre. Han ville være
den perfekte til opgaven.

Selskabslokalerne blev nu reserveret til dagen.
Vedbækgarden præliminært reserveret.
Tilbud og forslag kom fra bureauet i Hillerød.
Levering 10. november.
Aldrig havde nogen forestilling været så klar, så letforklar-

lig, så enkel og implicerende på samme tid.
Så smuk og underholdende for alle borgere i alle aldre, så

skræddersyet til alle.
I få streger.
Næste dag ringede det på telefonen.
Jeg skal gøre det ganske kort, sagde købmand Olsen.
Jeg kendtet intet til de plakater. Jeg betaler ikke en øre.
Fredag den 1. december og kun 2 timer og for 30 kr. hver og

næsten 2.000 kr. til plakaterne.
Han havde modtaget tilbud fra Hillerød.
Det har jeg aldrig lovet. De behøver ikke sige spor. Jeg vil

ikke betale en krone.
Naturligvis kunne jeg selv betale de plakater, men det skulle

være en festforestilling i samarbejde med stormarkedet. Ellers
ville det hele ikke blive spor overdådigt. Det forstår De nok.

Ikke tale om. Ikke lovet Dem spor. Ikke en krone.
Allright, så stopper vi her. Men De bliver nødt til at betale

reklamebureauet for det arbejde, de allerede har udført.
Jeg ringer straks til Hillerød. De må jo være fuldstændig

splitter ravende gal. Farvel.
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Og jeg tænkte videre på en tanke, jeg de sidste timer havde
arbejdet med: at fjerne vareindkøbet fra projektet.

Så skulle det i stedet være Tivoligarden. Og så skulle det
være Tivoli.

Men så havde kunstprojektet jo slet ikke brug for Vedbæk-
garden og Favør i Nærum. Overhovedet ikke. Det var jo netop
tanken at bruge et supermarked som en kærlig hilsen fra
avantgardekunsten til den såkaldte kunstinteresserede kon-
kurrent Irma ikke så langt borte.

Opførelsen, som selvom den skulle være blevet gennemført,
aldrig skulle nå frem til nogen rigtig scene, nåede nu heller
ikke engang frem til nogen rigtig dato for sin opførelse. Den
eksisterede dog alligevel, som forsøg på at bringe lidt andet
ind i julemåneden, og således som et teaterstykke, der skrives,
også kun har en særlig virkelighed, før det opføres på en an-
den virkeligheds teaterscene.
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Kunstneren som forklædt agent

Den næste sag er endnu ikke ført ud i livet.
Ved at skildre den desuagtet bliver den en roman, en fiktion.
Derved vil den illustrere, hvor stor afstand, der er mellem

det realiserede, eller forsøgt realiserede, og den drøm, der som
idé bare ligger og venter på at blive udført, eller ikke har noget
ønske om sin udførelse i virkeligheden, hvilket er den alminde-
lige romans præmisser, og så langt fra mit arbejdsområde, som
vel tænkes kan.

Jeg vil altså skildre denne næste sag, som jeg står over for,
men som endnu kun er idé, således som den i fantasien kunne
tænkes at udvikle sig, efterhånden som den realiseres.

Blev denne skildring lige så »virkelig«, som ideens udførelse
i virkeligheden, så behøvede jeg jo ikke altid søge mine projek-
ter gennemført, så var de i forelæggelsen tilstrækkelig virkelig-
hed. Jeg tror, der hører en særlig, en særlig fremragende evne
til på denne måde at skabe nye virkeligheder, og jeg, som er
druknet i virkeligheden omkring mig, besidder ikke den evne,
hvorfor jeg beder om overbærenhed. Andre besidder den iøv-
rigt heller ikke, uanset de ikke beder om overbærenhed herfor.

Men eventyret, som i de andre sager ligger i deres modta-
gelse i omverdenen, deres implicering af omverdenen, finder
jeg nu kun i min egen evne til at skrive dette eventyr.

Ideen, som jeg længe har tænkt på, angår muligheden for, at
en person, for eksempel et ganske almindeligt menneske, kan
udskifte sin identitet med en kunstners, og kan optræde som
kunstner, selvom dette menneske slet ikke er kunstner.

Vi har hidtil kun set dette spil fra den modsatte side, nem-
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lig en kunstner, der prøver at fremstille en virkelighed, som
ikke er kunst, for derigennem at gøre den til kunst. Denne si-
tuation, kunstneren, der identificerer sig med det almindelige
menneske, er min inspiration til at lade det almindelige men-
neske identificere sig med kunstneren, lade mennesket frem-
stille kunstneren, og både i sin indre og ydre foretagsomhed
agere kunstneren.

Jeg tror på en indre identitet mellem de to.
Som menneske til at udføre rollen kunne vælges den, som

hyppigst vælges til en sådan rolle, nemlig skuespilleren, der
opfører kunstnerens rolle, som han har skrevet den, men dette
har jeg forkastet. Måske synes jeg slet ikke, at en skuespiller
tilstrækkelig overbevisende har påtaget sig kunstnerens rolle.
Det er præsten, der spiller Jesus, men ikke er Jesus, blot har
læst hans rolle.

Et menneske, der lever sit liv i Jesus, ville aldrig spille rollen
som Jesus, men skabe en ny person, leve en ny fromhed.

Jeg søger til Israel for at finde en rollehavende til mennesket,
der skal udskifte sin identitet med en kunstners.

Israels Intelligence Service, som er verdens dygtigste. Den
israelske efterretningsagent er vant til at udskifte sin identitet
med en andens.

Jeg vil fremstille en kunstagent. Hvad enten man kalder
kunstneren et forklædt menneske, eller mennesket en forklædt
kunstner er begge aspekter for mig lige gode. Jeg er overbevist
om, at Israel kan løse opgaven. På den måde kan jeg måske
også samtidig hjælpe dem i et helt andet forehavende. Dem
om det.

Dr. Sandberg blev for nogle år siden direktør for kunstmu-
seet i Tel Aviv. Sandberg er tidligere direktør for Steejdlisches
Museum i Amsterdam. Her udstillede han bl.a. »Bevægelse i
kunsten«.

Jeg husker ikke nøjagtig, hvorledes den cykelsadel, Sand-
berg havde anbragt foran indgangen til museet var konstrue-
ret, men alle husker, at han fik mange vanskeligheder og til

335



sidst måtte fjerne sadlen, fordi den vakte forargelse ved sin
titel »Nonnens bøn«.

Denne titel var en forklædning af selve kunstværket, der
kom til at træde i stedet for kunstværket, og det er en sådan
forklædning, jeg nu vil overføre, ved at lade Israels Intelligence
Service udstyre en efterretningsmand med en kunstners iden-
titet, hvorefter jeg vil indbyde agenten, spionen, stadig for-
klædt som kunstner, til at udstille i København næste forår.

Dette er fuldbringelsen af værket. Udstillingen skal efter pla-
nen finde sted på Marie Kruuses skole i Farum.

Intet er endnu færdigt, end ikke det første brev til dr. Sand-
berg.

Der foreligger i dette øjeblik kun aftale med Marie Kruuses
skole om, at en kunstforestilling med en præsentation af kun-
stens nyeste ideer skal finde sted i februar måned næste år med
alle skolens lærere og elever indbudt til en såkaldt dobbelt-
time, der af skolen sædvanligvis bruges til foredragsvirksom-
hed.

Musikafdelingen i Danmarks Radio har skrevet og bedt om
dato og program, så de kan tage stilling til en transmission af
forestillingen.

Eric Andersen og Alison Knowles skal deltage.
Den tredje mand kan efter sagens natur ikke være alt for

bekendt. Det kan han blive! Det problem vil jeg trygt overlade
til dr. Sandberg, hvis han overhovedet vil deltage i projektet.
Hvilket slet ikke i dette øjeblik er sikkert.

Ved min fremstilling her foregriber jeg kun et eksempel på
en mulig virkeliggørelse, som jeg ikke kan have nogen anelse
om.

I sin virkeliggørelse bliver projektet i alle tilfælde helt for-
skelligt fra det, som jeg skal berette om. Dette er kun den fat-
tige fantasis virkeliggørelse i forhold til virkelighedens fantas-
tiske muligheder. I betydning er den intet værd, da den ikke
implicerer virkeligheden og dens samspil af tilfældigheder.

Kære dr. Sandberg, skrev jeg efteråret 1979.
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Af alle museumsfolk, og alle mennesker i Israel, er De den,
jeg bedst kan henvende mig til for at bede Dem introducere
mig for Deres efterretningstjeneste. Det er min tanke, til brug
for en nærmere aftalt kunstudstilling i København til næste
forår, at lade et menneske skifte identitet med en kunstner og
herefter påtage sig en kunstners rolle. Til dette eksperiment er
ideen at lade en efterretningsmand fra Israel fremstille en kun-
stner ved en forklædning. Ved at invitere ham til en kunstud-
stilling i København vil jeg styrke forklædningens troværdig-
hed.

Måske, men det vover jeg næsten ikke at bede Dem om,
kunne De selv medvirke, ved at skrive en artikel om kunst-
neren i et fremtrædende kunsttidsskrift, således at vi ud af så
at sige ingenting, eller i hvert fald noget andet, kan skabe kun-
stneren, der kan ledes ind i udstillingernes offentlighed, og, det
er jeg overbevist om, vil kunne klare sig. På sine egne betin-
gelser kan enhver kunstner klare sig.

Hertil kommer, at det ikke er de ringeste, der udvælges i
Israel til agentarbejdet at dømme efter de opnåede resultater.
Jeg tænker her på den måde, hvorpå Israel skaffede sig sit eget
atomvåben, i al fortrolighed og med efterretningstjenestens
hjælp.

Det skulle glæde mig, hvis De vil hjælpe mig ved at intro-
ducere hele spørgsmålet, der vel nærmest kan karakteriseres
som et filosofisk spørgsmål, over for efterretningstjenestens le-
delse.

Jeg har forvished om, at dette projekt vil afdække nye virke-
ligheder og inddrage nye arbejdsfelter, fra et sted det måske
ikke tidligere har erkendt sine egne muligheder i virkelighe-
dens teater.

Jeg håber snart at høre fra Dem og vedlægger et lille projekt,
som jeg tidligere har udført.

Med venlig hilsen, Deres forbundne Knud Pedersen.
Så mange var ordene i en af de første kladder. Det lykkedes

at skrive det virkelige brev, det som jeg i virkeligheden afsend-
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te om sagen, både kortere og klarere, men jeg var meget usik-
ker, da jeg havde lagt brevet i postkassen til besørgelse. Måske
skulle jeg ikke lade så mange spørgsmål stå åbne. Hvis en an-
søgning er for løs, fyldes de tomme huller altid med betæn-
keligheder.

Jeg forudsatte, at dr. Sandberg uden videre ville forstå ideen
og dens hensigt, og endnu videre, ville have sympati for pro-
jektet, og videre endnu ville hjælpe og evnede at hjælpe.

Ville dr. Sandberg forstå ideen? Et kunstværk præsenteres
sædvanligt uden forklaringer. Jeg havde den største tillid til
hans dømmekraft.

Jeg ventede i flere uger på brev fra dr. Sandberg.
En overgang overvejede jeg at ringe ham op eller sende end-

nu et brev med lidt mere udførlig redegørelse.
Så pludselig en dag lå der brev til mig fra Tel Avivs Museum

for moderne Kunst.
Svaret var mærkelig indforstået i betragtning af, hvor kort

det var, eller måske netop derfor. Dr. Sandberg var lige vendt
hjem fra USA, men ville tage kontakt med chefen for Mossad.
Han skulle vende tilbage, når der var nyt.

Det, der fik mit hjerte til at banke, var hans efterskrift:
Jeg har endnu ikke fjerneste idé om, hvorledes sagen skal

gribes an. Kunne denne kunstner ikke få en identitet alene ved
vores hjælp, uden at behøve røre en finger selv?

Denne bemærkning til slut var atomets positive ladning.
Jeg svarede dr. Sandberg samme dag, at det naturligvis var

af største vigtighed, at efterretningstjenesten ikke gjorde en
kunstner til efterretningsmand, men gjorde en efterretnings-
mand til kunstner.

Efteråret gik. Kun lejlighedsvis kom jeg i tanke om, at jeg
måske et eller andet sted havde sat noget i gang, hvis nærmere
forløb ingen ulejligede sig med at holde mig orienteret om. Det
mest sandsynlige var, at jeg heller ikke ville blive orienteret,
hvis planen om den israelske efterretningsmand blev skrinlagt
lige så stille.

338



Der havde ikke været noget at misforstå i min henvendelse.
Det, der kunne være vanskeligheder ved at forstå, kunne ingen
forklare nærmere alligevel.

Det kunne tænkes, at mit projekt passede med andre, mit
projekt uvedkommende planer i et overophedet kontor bag
lukkede persienner et sted i Tel Aviv, hvor man til daglig isce-
nesætter skuespil efter drejebog.

Så en dag kom der brev fraJerusalem.
En ung kunstner bad om en udstilling i København.
Han meddelte ikke noget nærmere om, hvad han arbejdede

med. Jeg svarede ham derfor lidt ondskabsfuldt med en fore-
spørgsel om, hvor han tidligere havde udstillet. Hvis han ville
ulejlige sig med at besvare dette, kunne det være, at jeg kunne
hjælpe ham. Jeg ville simpelthen på prøve, som en lille ekser-
cits. Jeg var ikke et øjeblik i tvivl om, at her var manden, der
var udpeget af museet. Han hed Georges Sand.

Kort tid efter fik jeg brev med navnene på en række galle-
rier i USA. Der var vedlagt kataloger. Brevet sluttede med 
en henvisning om nærmere anbefaling fra Cairos Kunstmu-
seum, hvor kunstneren skulle afholde en udstilling i næste
måned.

Af katalogerne kunne jeg se, at kunstneren havde udstillet
forstørrede sandskorn og arbejdede med størrelsesforskelle og
undersøgelser af små størrelser, der blev sat op og derigennem
afslørede strukturer, der igen forholdt sig til de små størrelser.
Det hele virkede ikke særlig ophidsende. I museet i Cairo skul-
le han vise biologiske vækster.

Han skrev, at udstillingen i København skulle angå overbe-
folkningsproblemet.

Jeg besluttede at forlade mig på dr. Sandberg, men skrev al-
ligevel til et af de amerikanske gallerier, fordi jeg var nysgerrig
efter at finde ud af, hvor godt dækningen var udført.

Galleriet svarede omgående, at Georges Sand var en kunst-
nerinde, hvis udstillinger i USA havde vakt stor opmærksom-
hed. Hun var uddannet fysiker, men var så vidt de vidste rejst
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til Israel. Galleriet var glad for henvendelsen, fordi de tidligere
havde hørt noget om, at kunstnerinden var død. De var glade
for, at oplysningerne havde vist sig urigtige.

Kunstnerinden. Georges Sand var altså en kvindelig kunst-
ner.

Jeg skrev nu tilbage til Georges Sand og tilbød hende delta-
gelse i en udstilling i februar og traf nærmere aftale.

Hun ville gerne bede mig bestille hotelværelse. Hotelvæ-
relset skulle bestilles i Københavns prostitutionskvarter, helst
på et hotel, hvor der var indlogeret prostituerede, hvis jeg
kunne klare det, skrev hun ved juletræstid, uden julehilsen.

I januar måned dukkede en artikel op i det fornemme engel-
ske kunsttidsskrift The Studio. Artiklen behandlede Georges
Sands kunst og var skrevet af dr. Sandberg.

Georges Sand havde udstillet i mange lande. I januar skulle
hun udstille på Centre Georges Pompidou. København var
ikke nævnt.
– – –
Det var en kold februardag jeg stod og ventede på El Al ma-
skinen fra Israel i Kastrup Lufthavn. Gennem automatdørene
ud til busrampen mod København trak passagerer frakkerne
op om ørerne, når de stod ud i blæsten og snefoget. På be-
klædningen kunne man se mange kom fra varmere lande med
alt for let tøj til det kolde danske vejr. Lette habitter blæste ind
til kroppen og sendte kulde gennem marv og ben.

Maskinen fra El Al var netop landet, og jeg så mig bedre-
vidende om. Det skulle lige passe, at tre PLO-folk ventede ved
baren. Politibetjentene så helt uvedkommende ud. Til gengæld
var der mange ventende, som så alt andet end tilforladelige ud.
Der er altid noget skulende over personer, der står og venter.

Under uret hang en rød pil. Den viste nedad.
Meeting point, stod der, og herunder var der aldeles øde.

Ingen ventede netop det sted på at blive hentet eller på at hen-
te nogen. Det var en ganske unyttig indretning.

Passagerer begyndte at komme ud gennem døren, der førte
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fra toldeftersynet. Folk kom klattende med flakkende endnu
ikke ankomne blikke.

Efter et kort ophold kom El Al maskinens passagerer.
For en uge siden havde hun skrevet, at hun ville have kasket

på. Og marineblå militærdress.
Da hun stod der, var der overhovedet ingen tvivl.
En fedladen fabrikant i et lyserødt jakkesæt, der havde stået

ved siden af mig og fulgt passagererne havde tilsvarende sam-
tidig fundet den, han søgte, en strømlinjet forretningsmand.
Det var lige hans passager. Mærkeligt, som ting pludselig kan
focuseres forskelligt. Hvis da ikke fabrikanten ved min side
simpelthen var en israelsk agent, hvis opgave havde været at
se, hvem jeg ankom med til lufthavnen. Jeg syntes pludselig,
jeg havde set hans ansigt flere gange. Hvis det var tilfældet, var
den person, han mødte, også rejst med for at sikre, at intet
uoverlagt skulle finde sted omkring modtagelsen. Men han
ikke så meget som nikkede til afsked med den unge dame, han
var kommet ud gennem døren med.

Hun stoppede op. Lod blikket glide en gang forbi og tilbage
igen til mig. Måske havde hun fået tilsendt et fotografi af mig.

Måske vidste hun allerede alt om mig.
Hendes hår var kort, drenget, tykt og gnistrende sort. Øjne-

ne kornblomster og kinderne smukke og flammende som nord-
lys. Hun bar ingen make up. Kun øjenbrynene. Da hun tog et
skridt frem imod mig, opdagede jeg, at de ikke var spor opma-
lede, men at hun havde kraftige øjenbryn og en klar ren pande.
Hendes hals var stærk og hvid, og hun bar en dragt i let elegant
militært look. Blank skinnende jakke, blå, som en dansk som-
merhimmel, og fuldstændig uegnet til det danske vintervejr.
Bukserne posede og gik smalt ind. På begge sider kunne de
knappes hele vejen op og ned. Guldknapper. Det så knald-
smart ud, og hendes blik af konstant forundring, som om hun
ikke kunne overraskes af mødet med nogen som helst, men
allerede var lettere overrasket af mødet med alle og enhver, gav
hende en verdensdames selvfølgelige og sikre optræden.
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Hun var høj, slank og hurtig i sine bevægelser. Der var no-
get udhvilet over hende. Lidt bred over de tynde skøre skuldre
og måske en anelse for smal og rund om hofterne. Men lang-
benet, med lange arme og runde hvide håndled.

Hie, sagde hun fra den anden side rækværket. Hendes stem-
me var saxofonblød og levende. Hun tog mig ikke i hånden,
men beholdt sin håndkuffert i den ene hånd og lagde den
anden på min skulder. Det var sgu lige før hun gav mig et kys.

Du er Knud, spurgte hun og skubbede mig lidt væk fra sig
for at se mig an.

Jeg sank en klump i halsen. Hun var den smukkeste parti-
sankvinde, jeg nogensinde havde set for mine øjne i al evighed.
I mit stille sind håbede jeg, hun bed negle, så der var en kon-
takt til jorden fra hende. I stedet smilede hun et let glad smil,
tyndt i krogene med en lang række hvidt-løbende tænder
mellem de lidt blege læber. Hun havde intet læberødt. På over-
læben sad en let skygge af mørke dun. På kinderne var disse
dun blevet til en let sky, der gjorde kinderne smukke, huden
strammede over kindbenene, så der over begge kinder midt i
smilet lå et usynligt vredt skær.

Og to små jaffa-appelsiner i de militære brystlommer.
Hun sagde bare: – Ja, dig er det, som om hun havde gen-

kendt mig.
Jeg sagde:
Først troede jeg, du var en helt anden (det var løgn), alli-

gevel stod jeg bare og gloede på dig. Så kunne den anden godt
blive væk. Altså hende jeg kom for at hente i dit sted. Altså
dig. I det her herrens vejr. Du har ikke tøj på til København.
Hun kastede et blik ud gennem døren til busrampen, men det
blik var så stærkt og skælmsk, så fuldt af spilopper, at jeg for-
skrækket kiggede med, fordi jeg troede uvejret pludselig var
udskiftet med en morsom tegnefilm for Ga-Jol. Jeg så bare en
snavset fed skygge af sne og blæst, der fór rundt forbi indgan-
gen og blev klasket ind mod siden af den høje bus, der holdt
og ventede.

342



Det ligner sandstorm, sagde hun og så sig om. Jeg venter
flere kufferter, men dem vil jeg hente i morgen. Det her er nok
foreløbig. Og jeg gider ikke stå og spilde tid på bagage. Tænk,
at lufthavnene ikke har fundet på et andet system. Kan du ikke
finde på noget? Du er så god til at finde på, har jeg hørt.

Hendes blik var helt ubevidst udfordrende, ironisk.
Jo, hun havde hørt alt om mig. Alligevel syntes hun at have

en selvfølgelig fortrolighed med mig. Men iøvrigt. Den var go’
nok med hende. Hun havde sikkert sine grunde til ikke at ville
vente på bagagen. Der kom nok en speciel kuffert fra den
israelske ambassade til hende. Hun kunne jo ikke være bevæb-
net i flyveren. Derfor havde der sikkert været nogen ude og
sørge for, at hun blev godt modtaget.

Den fede fabrikant og hans ven sad og talte sammen i bus-
sen ind til byen. De havde bestemt ikke noget med dette her at
gøre, selvom han sad og åd Georgy med øjnene og skød hende
med skarp cigarrøg, der knustes mod den splintsikre busrude.

Jeg var lige ved at fortælle hende om min mistanke mod fa-
brikanten. Men jeg lod som ingenting. Vidste hun overhove-
det, at jeg vidste ...

Hvor vil du tage mig hen? Hun gled ind på forsædet og
kunne dårlig nok få plads til de lange ben. Hun tog hul på en
pakke cigaretter, og jeg rystede på hånden, da jeg tændte for
hende. Jeg skulle ikke ha’. Jeg var ganske tør i halsen. En ciga-
ret ville have kvalt mig.

Puust, blæste hun en lang trompetformet sølvsky frem for
sig. Mens jeg stirrede ud gennem det næsten tildækkede vin-
due, tænkte jeg.

Den kære Gud har sendt mig ærkeenglen Gabriel på halsen.
Hun er slet ikke noget menneske. Hun er en særlig smuk
dyreart, som jeg aldrig før har set.

Det var gudhjælpemig, som om hun rykkede sædet ved si-
den af mig lidt nærmere. Men det var nok bare en fornemmel-
se, jeg havde. Man kan ikke sådan rykke med sæderne i en
Volvo, sidelæns. Det kan man ikke fra fabrikken. Men hun
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rørte mig næsten og jeg kørte hurtigere, som for at bringe mig
i en cirkulerende bevægelse omkring hendes tangent.

Det gik hensynsløst i retning mod byen. Jeg syntes selv, jeg
var ret god til at køre, derefter hovedbanegården, derefter de
små gader bag ved hovedbanegården, hvor folk ikke gik af lyst
eller efter fast adresse, men alene færdedes efter tvang af et
indre vejr og mørke, søster til det begyndende eftermiddags-
mørke, nydelsens spioner, der aldrig deltager åbent, men er
lænket af ønsker, som aldrig tør fremsættes, men altid søges
og sjældent opnås.

Vi gik gennem indgangen til hotellet. Op ad muren hang tre
opskørtede piger. En lille underernæret jødisk pige, næsten for
lille til noget som helst normalt. Hun stod mellem to german-
ske marcipangrise, der var ved at eksplodere deres nederdele.

Forbi receptionen med to mørklødede alfonser i halvmør-
ket. Var de overhovedet alfonser? Eller var det veltrimmede ho-
vedreparerede terrorister, der lå i høkasse og ventede på tur?

Der var koldt, ramt, fugtigt, billigt på gangen.
Det var det bedste, jeg kunne finde, sagde jeg undskyldende,

men Georgy fulgte bare nysgerrigt hele sceneriet med sine
spillevende øjne. Hun ville alligevel have udskilt sig, ligegyl-
digt hvilket hotel vi var gået ind i. Og vi skulle bare en halv
etage op, så trængte vi igennem hotellets eneste dobbeltdør,
der engang havde været hvid, og stadig var høj.

Værelset lå lige over hotellets indgangsdør.
På den anden side gaden var pyntet med små kulørte lam-

per, der skrev sex, urin og gummi lige under hinanden. Hver
tredje lampe var sprunget.

Georgy tændte en lampe og slukkede det blege loftlys. Væ-
relset havde pæne møbler og en stor seng uden fodstykke.

Her, sagde hun, og halede med et fast greb en hel flaske
whisky ud gennem gylpen på kufferten og plantede flasken på
bordet.

Den købte jeg i flyveren.
Jeg havde smidt mig op mod hovedgærdet i den ene seng.
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Hvad fanden havde du egentlig tænkt dig?
Hun så overrasket ud. Hun skubbede skoene af og hældte

op i glassene. Så gik hun i gang med at vaske rejsen af sig i den
lille vaskekumme, mens hun svarede.

Jeg aner det ikke endnu, sagde hun. Med et kast med hove-
det rystede hun luft ind i sit sorte hår. Hun rakte mig et af
glassene. Så sprang hun op i sengen og satte sig på hug i fod-
enden. Hvad er det, du går og laver heroppe, spurgte hun i ste-
det for at svare nærmere på det, jeg havde spurgt om.

Kunst, sagde jeg og trak på skulderen, som om vi løste kryds
og tværs, og jeg havde foreslået et ord på fem bogstaver.

Hun kastede et blik i retning mod vinduet.
En skinger latter nåede op til os nede fra indgangen.
Jeg vil ha’ fat i en hel stribe mænd i aften. Ja, først, når vi

har spist. Så må du køre. Så ses vi i morgen. Jeg har noget spe-
cialudstyr med, så jeg kan optage alt, hvad der sker. Det bånd
jeg optager vil jeg køre i morgen på skolen. Vil du se min op-
tagermaskine?

Hun sprang hen til håndtasken og tog en lille flad optager
ud af lommen. Den var på størrelse med en pakke tyrkiske cig-
aretter. Men den var tung som bly, kunne man se.

Det er specialudstyr, sagde hun og viste den stolt frem.
Hun stod lige foran mig. Hun var rund om hofterne.
Vil du i seng med dem, spurgte jeg dumt med en klump i

halsen. Hendes krop stod ret op lige ved min side, og jeg
kunne ikke kontrollere mig selv. Det bankede i hele kroppen
på mig. Jeg holdt vejret og min hånd rystede, da jeg rakte op
efter båndoptageren og rørte hendes livrem. Hun holdt fast.

Hendes øjne lo skælmsk.
Den dejlige krop til alt det lort, du kan finde her, spurgte jeg

vantro.
Vi havde ikke talt sammen. Hun ligesom sprang over en rille,

hver gang der kom en konverserende bemærkning fra mig.
Hun lignede en datter af en fysikprofessor, velplejet, duften-

de og villavenlig. Hun havde et lille ar ved venstre mundvig.
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Med en umærkelig bevægelse havde hun drejet sig lidt imod
mig, og de lange lår stod ret op og ned op ad mig.

Det svimlede. Jeg sank alt det tørre i halsen. Det gjorde
ondt. Har du noget imod det, spurgte hun. Jeg har glædet mig
til det på hele rejsen.

Jeg satte glasset og lagde begge hænder på hendes hofter.
Jeg tror, jeg kommer for lidt hernede, sagde jeg tørt og brys-

tet bankede i mig. Jeg svedte i håndfladerne.
Det er vel ingen forbrydelse. Hun sagde det tonløst, som om

hun nu endeligt hængte videre samtale op på en bøjle. Nu gad
hun ikke snakke mere. Nypressede hang ordene ned foran
hende.

Den eneste lyd var min tunge ånde, der hang som vådt vas-
ketøj til tørre i en baggård foran hendes nystrøgede.

En nøgle drejede i en lås ude på gangen.
Da kunne jeg ikke holde mig længere.
Jeg begyndte at åbne hendes bukser i begge sider. Jeg havde

allerede gjort mig fortrolig med den særlige måde, de var syet.
Knapper helt op og helt ned til fødderne. Der var nok at gå i
gang med. Faktisk var det to halve bukser, der var knappet
sammen. Hun strøg mig med sin hånd over nakken. De lange
fingre var rolige. Jeg var blevet siddende på sengen.

Jeg lagde begge arme rundt om hende og trak hende imod mig.
Hun strittede imod med hænderne mod mine skuldre og jeg

knappede videre.
Da jeg havde knappet den venstre side ned til midt på låret,

tog jeg fat i fligen for at bøje den til side og kysse hende på ma-
ven. Hun havde igen sin hånd på min skulder.

I stedet for kanten af et par hvide trusser fik jeg øje på et
brunt læderbælte, så bredt som seletøjet på en hest med en
række sølvsøm.

Jeg trak undrende fligen helt til side og midt i bæltet lige for-
an var der skåret et rundt hul med søm hele vejen rundt. Ud af
hullet stod hendes mandlige lem tungt og højt.

Åh Gud, stønnede jeg.
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Hun var en mand.
Du skal nok få at høre, hvad de siger, de kære venner, når

jeg får dem herop i aften.
Jeg sad med tårer i øjnene. Hele mit ansigt var vådt, som var

tårer lukket ud gennem kinderne.
Han gik hen til vinduet og stod og spillede med fingrene i

vindueskarmen. Det irriterede ham vist, at jeg sad der og flæ-
bede på grund af overrumplingen. Satans osse.

Så snurrede han omkring med et opmuntrende frisk blik til
mig. Forresten, sagde han. Jeg har et brev med til dig fra dr.
Sandberg. Jeg tror, det er en regning. Du skal nok blive sid-
dende, mens du læser den.

På vej hjem var jeg på nippet til at blive indblandet i et au-
tomobiluheld. Det var mig selv, der var skyld i det.

Vågn op for fanden, gamle røvpuler, skreg en taxachauffør
efter mig. Jeg så forarget efter ham.

Forestillingen på Marie Kruuses skole var vellykket.
Både lærere og elever var mødt talrigt op. Georgy var klædt

mere feminint end ved modtagelsen i lufthavnen. Hun havde
ringe om armen og et silketørklæde i stærke farver om halsen.
Hun var smuk, og alles øjne fulgte hende, da hun kom ind og
satte sig ved min side på første række. Nu havde hun lidt læ-
berødt på og hendes kinder var også frisket op. Jeg præsente-
rede hende for min kone, og de talte sammen. Jeg havde ikke
fortalt min kone noget, ikke for at skjule det, men for ikke at
afsløre det, hvilket er noget ganske andet.

De lo meget sammen.
Georges fortalte ikke publikum noget om de nærmere om-

stændigheder ved aftenens oplevelser. Forklaringer hører ikke
med. Hendes bånd blev bare spillet.

Der var flere bånd, der blev afspillet samtidig fra forskellige
steder i salen, så virkningen fremtrådte som et lydspil, der strak-
te sig over hele Istedgade klippet sammen med besøg på hotel-
værelset.
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Fra et sted hørtes almindelig gadestøj, biler der gassede op
og kørte bort eller bare en svag hvislen fra fjernere biler. Fra et
andet sted i salen skridt på fortov. Et tredje sted samtale.
Enkelte råb trængte med mellemrum igennem alle båndene,
som en tråd, der bandt lydene sammen. Det var båndet med
Georgy, der tiltalte alle mændene, der passerede hende på
gaden. Der var ingen grænser for hendes tilbuds grovhed. Ind
imellem lyd af trin på en trappe, en dør, der blev låst op og i,
kæleri, samtale og så: Lige pludselig: En højrøstet mandsstem-
me, vred, ophidset, halvfuld, moralsk forarget, råbende, som
til kællingen derhjemme.

Hvad stemmen sagde, blev aldrig helt klart. Klip til næste
gæst. Kæleri og pludselig i et crescendo håndgemæng, råb og
slag, hyl og skrig. De højrøstede stemmer, der altid afbrød
kæleriet, kom altid lige i det øjeblik, fantasien var løbet i for-
vejen for det, som enhver ventede.

Georges sad bare og røg cigaretter.
Jeg hørte lige pludselig min egen stemme, men ingen gen-

kendte den. Georges tog min hånd. Bodil tilkastede os et ha-
stigt blik. Eric Andersen og Alison ligeledes.

Alison opførte sin forestilling.
Eric Andersen underviste hele skolen i en matematiktime

om selvophævende formler. Han fyldte fire store tavler.
Gadetrafikken lå under hele forestillingen.
Da dobbelttimen var slut, blev der budt på frokost på læ-

rerværelset. En ældre tysklærer kom hen til Georgy.
Han hilste indladende på hende, og hans stemme havde en

helt utilstedelig intimitet.
Alle tav og hørte, hvad han sagde.
Han ville gerne købe en kopi af hendes »yderst interessan-

te« båndoptagelser.
Georgy, hvis øjne nu igen spillede blå og skælmske, sam-

tidig bedårende blufærdige, eksploderede i et hjerteligt smil.
Det lod sig ikke gøre. Hun spillede i øjeblikket hen over bån-
dene med konversationen fra bordet, og samtidig, det vidste
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han vel nok, slettede hun al anden lyd på båndet for tid og
evighed.

Hun tog sin båndoptager op af lommen og spolede lidt til-
bage.

Så startede hun igen, og tysklærerens indsmigrende stemme
slog ham selv med forfærdelse.

Da båndet passerede det sted, hvor hun havde stoppet det,
fortsatte det gamle bånd:

Du skal have god tid. Jeg vil kneppe dig, så du ikke orker
flere i aften. – Ja, ja. Du skal ... Hvad Satan! Nu har jeg aldrig
... Det var ... Hvad fanden bilder du dig ind ...

Georgy stoppede båndoptageren og spolede lidt tilbage igen
og stak optageren i lommen med et skuldertræk og et und-
skyldende smil, der blev til en perlende latter, da hun kom til
at se på mig, der sad med et fåret udtryk i hele ansigtet.

Det er unødvendigt at sige, tysklæreren blev fulgt på vej
bort af kollegiale morsomheder.

De andre båndoptagere er anbragt rundt omkring på gan-
gene og i den tomme festsal. Det bliver en helt anden forestil-
ling, lo hun.

Den forklædte agent blev forsøgt realiseret på en udstilling på
universitetet i Sao Paulo i Brasilien i efteråret 1979, arrangeret
af Walter Zanini.

Alle udenlandske ambassader i København, med undtagelse
af den brasilianske, modtog personligt brev om at sende en
agent til udstillingen og tilbud om at udstyre den udpegede
med den inviterede kunstners identitet.

Hvis flere lande reagerede positivt ville der på udstillingen
indfinde sig flere agenter med samme navn og identitetspapirer.

Der medsendtes kopi af invitationen og kopi af svaret, der
accepterede og lovede i god tid før åbningen at fremsende ma-
teriale til udstillingen.

Reaktioner blev modtaget fra generalkonsulen fra Bolivia,
ambassaden for Portugal, og den italienske ambassade.
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Brevet til ambassadørerne havde følgende ordlyd:

Your Excellency,
As an artist working in the field of Advanced Art I have
received an invitation to participate in a Multimedia Exhibi-
tion in Brazil and have decided to exhibit the

ARTIST AS A DISGUISED AGENT.
My proposal is therefore that your country’s Intelligence

Service contributes to the Exhibition by placing an agent to
replace my identity at the Exhibition. For the purpose of the
Exhibition it is, however, essential that the agent is already a
member of the Intelligence Service in your country and not
specially chosen amongst a group of artists for that particular
purpose. Likewise it is essential that the material, which the
person concerned decides to contribute at the Exhibition, will
be works of his own creation.

All necessary information to provide the cover for the agent
will be forwarded on request.

The true fact will, naturally, be kept strictly confidential
during the Exhibition.

To obtain your Excellency’s interest in and kind understan-
ding for this exceptional piece of art I draw the attention to
the fact that the image of an artist as a person with a special
talent for art has been scanned lately during the international
art debate. With this project I wish to contribute to the De-
bate, and your Excellency’s assistance in the participation
could, at the same time, possibly be of some advantage to your
country’s intelligence work in other aspects than art, and will
in any case as an outstanding feature, bring art aspects into
the Intelligence Service.

From the attached copies of the invitation and my answer to
Universidade de Sao Paulo it will be noted that the invitation
to participate in the project has already been accepted.

Hoping that your Excellency’s flexibility in attitude towards
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new ideas in Modern International Art will make this project
possible, I am Your Excellency’s obediant servant,

Knud Pedersen

Director of
The Art Library
in Copenhagen

Den svejtsiske ambassade ville gerne være med. Desværre lå
det bare sådan, at de hverken havde nogen Intelligence Ser-
vice, Secret Service, eller bare en enkelt James Bond. Havde de
haft det, ville de meget gerne have deltaget. Ambassaden
beklagede meget ikke at kunne være til nogen hjælp i sagen.
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Svar fra den cubanske ambassade:



Kommunart

Brev til Mob Shop projektet på Island

Kære Magnus Palsson,
Det skulle glæde mig at deltage i din Mob Shop på Island i
sommer. »Doing the best work we’ve ever done and will ever
do«.

Men jeg er blevet ramt af en sygdom af angst, så jeg ikke tør
rejse. Ikke angst for at rejse ud, men angst for selve det at rejse.
Tværtimod synger det i mig efter at rejse langt væk. Men jeg
tør ikke rejse. Ikke flyve, ikke sejle med skib, ikke rejse med
elevator.

Jeg tror at krig kommer af frygt, og jeg er i krig uden krig.
Det går naturligvis ikke stille af. Jeg besøgte min læge. Efter

to psykiatriske behandlinger erklærede han, at han ville for-
byde mig at flyve. Jeg ville være for stor en risiko for de andre
passagerer, sagde han, og hvis luftkaptajnen kunne se ind i mig
ville han ikke lette før jeg var ude af maskinen.

Jeg er bange for at sejle og blive kastet omkring i en storm.
Jeg tror ikke på, at skibene kan holde til stormene. Og ind-
imellem får jeg bevis for, at det er rigtigt.

Kan du tænke dig, hvor jeg skammede mig, da jeg skulle be-
søge min broder, som var indlagt på 13. etage på Rigshopitalet
i København med et brækket ben. Han havde bedt om at se
mig. Jeg stod nede i hall’en mens hans seng måtte sendes ned
med elevator til mig.

Da jeg besøgte det hollandske kulturministerium på Win-
ston Churchill Plain i Den Haag måtte kontorchefen komme
ned i stuen. Heldigvis lå ministeriets kantine i stuen. Da jeg
ankom (med tog) til Koblenz for at finde Emil Noldes med-
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lemsnummer i NSDAP måtte jeg tage trapperne op til 10. eta-
ge for at få tilladelsen til overhovedet at søge. Folk bevægede
sig ubesværet omkring mig.

Allright, jeg har gjort noget ved angsten. Da jeg i 1974 skul-
le til Flux West i Oxford besøgte jeg en hypnotisør. Efter 3 ti-
mers samtale overgav jeg mig til ham på betingelse af, at jeg
først måtte fortælle ham lidt om mig selv. Da jeg var færdig
smed han blyanten fra sig og nægtede at hypnotisere mig. Han
turde ikke, sagde han.

Og han ville ikke høre tale om, at man kunne prøve at hyp-
notisere ham til at turde alligevel.

Så fik jeg nogle stærke piller, Serefax, som betyder hjerne-
fred, men de hjalp mig kun dårligt. Da jeg skulle prøvedosere
med dem skrev jeg et brev til statsministeren og gik – nærmest
i søvne – over til Christiansborg for at aflevere brevet. Jeg tror
det var et forslag om at fjerne kapitalismen. Ingen stoppede
mig. Jeg så, under indflydelse af min medicin, alt for sikker ud
i min optræden, og jeg kunne marchere lige direkte ind i folke-
tingssalen før nogen anede uråd og tog mig i kraven. Jeg fik
dog afleveret min gule kuvert til statsministeren, og da jeg
kom hjem fra Oxford lå der svar til mig, at det syntes statsmi-
nisteren (ja, det var ham selv, der svarede) da var en idé, der
nok var værd at overveje. Jeg kunne næsten ikke huske, hvad
ideen gik ud på. Jeg ønsker så brændende at rejse, at jeg besøg-
te Flyveteknisk klinik på Rigshospitalet. De bor i en lang lav
barak. 1. reservelægen var så benovet over mit helt specielle
tilfælde, at han tilbød at kurere mig, og så tog idioten mig med
ud på en flyveplads og satte mig ind i en lille to-sædet Piper
Cherokee. Han lettede med mig. Det var jo ganske uforsvar-
ligt og jeg begyndte at ryste over hele kroppen. Du kan tro han
kom ned i en fart. Det er min korteste flyvetur i hele mit liv,
sagde han, da han landede og jeg hulkende lænede mig ind
over ham. Jeg har skrevet om denne tur i en lille bog jeg har
skrevet, som hedder Festlige Hverdage. Det er nærmest en mor-
som og vittig historie, synes de mennesker, der har læst den.
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Men jeg opgav ikke. Jeg var sikker på, at jeg skulle begynde
med en helikopter, og en dag traf jeg en af Marinens helikop-
terpiloter, som ellers flyver fiskeriinspektion oppe under
Grønlands kyst. Han lovede at tage mig med op en dag på
Vedbæk flyveplads. Jeg kunne selv bestemme hvor højt vi skul-
le gå op, eller ned, og det skulle bare koste lidt wienerbrød til
kaffen i kantinen på flyvestationen.

I hele august måned sidste år sad jeg og ventede han skulle
ringe og kalde mig ud. Men jeg turde ikke ringe ham op og
rykke ham. Jeg håbede indimellem, at han havde glemt det.
Det havde han.

Nu planlægger jeg igen at kontakte min læge og fortælle
ham, at nu er der igen en ting, som jeg må sige nej til. Det er
Mop Shop på Island. Jeg tør næsten ikke fortælle ham, at jeg
også er bange for at sejle efterhånden. Han har ellers sagt sid-
ste gang, at man kan godt leve med, at der er noget, man ikke
kan, således som en døv kan leve med ikke at kunne høre og
en blind med ikke at kunne se. Men mit problem er, at jeg ikke
tør ringe til min læge og bede ham om en tid. Hver dag skriver
jeg hans navn op på sedlen med det jeg skal huske denne dag,
men hver dag lader jeg, som om jeg ikke ser netop hans navn
og beskæftiger mig så meget desto mere med det andet, som
står på min seddel. Det, jeg er bange for, er, at han måske un-
dersøger mig for andre sygdomme og finder andre sygdomme,
og så skal jeg måske indlægges og behandles for dem. Det tør
jeg slet ikke tænke på.

Det var ellers lægens skyld, at jeg også blev bange for at
stige ind i elevatoren. Psykiateren ville kurere min flyveskræk
ved at lade mig tage elevatorer til at træne med. Først skulle
jeg køre op til 1. sal og gå ned ad trapperne. Så til 2. sal og gå
ned ad trapperne. Jeg skulle opsøge gamle huse i København,
nogle af dem med tunge jernlåger foran elevatorerne og en
alarmklokke, der ringede et eller andet sted i bygningen, hvor
ikke en sjæl satte sine fødder. Jeg blev ved dag ind og dag ud i
14 dage. Hver formiddag tog jeg på elevatorjagt. Så gik jeg
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over til de åbne elevatorer, du ved, de såkaldte Pater Noster
elevatorer. Jeg fandt en fin en i Landboorganisationernes ejen-
dom på Axeltorv. Jeg så, hvorledes alle mennesker stod lidt og
var bange for at springe på den, mange tog i stedet trapperne,
eller den rigtige elevator, men jeg sprang ind og kørte med til
l. sal, så gik jeg ned ad trapperne og tog op til 2. sal og ned ad
trapperne. Så 3. sal og ned ad trapperne. Man har ikke pub-
likum i sådan en forhal. Der passerer folk blot forbi. Så på-
lagde psykiateren mig at gå op i Frelsers Kirkes tårn på Chri-
stianshavn. Den sidste del er en vindeltrappe, der snor sig uden
på tårnet. Det er en stor turistattraktion. Arkitekten til kirken
styrtede sig iøvrigt ud fra den trappe. Der er 452 trin op. Det
koster kun 2 kroner. Men da jeg kom et stykke op i tårnet og
befandt mig der alene, imellem de store klokker, så blev jeg så
bange, så jeg flygtede ned så hurtigt, at jeg lige så godt kunne
have ladet mig falde. Du skal vide, at jeg er næsten 2 meter
høj, at jeg vejer 125 kg, og at mange mennesker er bange for
mig. Nå, men da jeg ellers syntes, jeg havde klaret min psykia-
ters elevatorterapi godt, så ville jeg aflægge en prøve og tog
med et vidne ud til Sorgenfri, hvor der ligger en stribe højhuse.
Jeg havde længe tænkt på at benytte dem som eksamensop-
gave. Jeg kørte i eet stræk op til 8. sal, vaklede ud og så ned,
begyndte at ryste over hele kroppen, famlede tilbage til eleva-
toren og sank grædende ned til stueetagen. Det er ganske
mærkeligt. For jeg har i flere år boet på 7. etage.

Jeg kan pludselig se nu, hvorledes min angst har påvirket
også det jeg går og laver, når jeg laver kunst. Jeg pakker alting
ind og gemmer det. Kulturministeriet gav mig 25.000 kr. i ja-
nuar måned til at lave en udstilling, Staten mod kunsten,
Tyskland 1933-1945. Jeg har et særligt forhold til den tid, for-
di jeg som 16-årig under krigen blev sat 2 år i fængsel af ty-
skerne som sabotør i Danmark. Nu skulle jeg prøve at se tiden
fra tysk side, så jeg rejste ned til Berlin og opdagede, at der
også i Tyskland havde været modstand imod nazismen. Det er
meget sundt at erkende. Men min udstilling består væsentligt
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af lukkede ting, konservesdåser indeholdende nazistisk kon-
serves og jeg udstiller nogle sorte kuverter hvor inde i jeg har
lagt ufremkaldte negativer optaget af antifascistiske amatørfo-
tografer. De ufremkaldte film blev i 30-erne sendt ud af Tysk-
land og fremkaldt i landene omkring Tyskland og bragt i tids-
skrifter i Svejts, Frankrig og Chekoslovakiet.

Men folk får jo ingenting at se på den udstilling. Og jeg sy-
nes selv det er noget af det bedste kunst, jeg har lavet. Jeg kal-
der det for mit Guernicabillede over nazismen.

Jeg havde også mange projekter, som jeg gerne ville snakke
om at lave på Island. I samarbejde med alle de dejlige mode-
piger på Kunsthåndværkerskolen ville jeg lave nogle nye uni-
former, verdensuniformer til en verdenshær. Jeg ville foreslå
dem som nye politiuniformer og forsøge at få Politiskolen i
København til at afprøve de nye uniformer. Måske kunne man
lave en rigtig mannequinopvisning med politibetjente i nye
uniformer. Åh, hvor ville det være dejligt. Og så skulle vi må-
ske også lave nogle nye verdenspenge, som vi bare kunne
Xeroxkopiere i Rank Xerox’ nye farvekopimaskine. Det ville
altsammen være så dejligt, men jeg tror ikke, at jeg kan kom-
me af sted til Island og arbejde med det. Hvordan skal jeg
komme derop?

I virkeligheden kan jeg godt gå omkring her i København og
lave det altsammen. Og du kan i venlighed alligevel lade mig
være med under den handicappede form, som det må blive.

Vi kunne indarbejde min deltagelse herfra. Det er vel for
fanden ikke så nødvendigt at være til stede. Jeg elsker al denne
selskabelighed, men den er da i hvert fald uden betydning for
det kunstneriske. Og det er da et helt privat-ukunstnerisk pro-
blem, at jeg må afstå fra det, jeg allerhelst ville i hele verden.

Du skal vide, at min elskede kone, Bodil, for slet ikke at tale
om mine to dejlige børn, Rasmus og Kristine, ville elske at
tage med. Men nu kan det altså ikke lade sig gøre.

For 14 dage siden søgte jeg stillingen som direktør for sekre-
tariatet for Nordisk Ministerråd. Det er klart, at hvis jeg får
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den stilling, så bliver jeg nødt til at rejse til Island, for der af-
holdes bestemt også møder på Island. Men jeg er så sikker på,
at jeg ikke får stillingen, at det ikke har afholdt mig fra at søge
den. Jeg er sikker på, at jeg ikke ville være i stand til at flyve til
Island, selv om det var nødvendigt for det job. Jeg ville først
foreslå forsigtigt, at mødet blev holdt i København. Til sidst
måtte jeg sætte min stilling ind på det, hvis ingen gik med til,
at mødet blev holdt i det mindste i Norge, helt på højde med
Island, helt ude ved vandkanten, om det skulle være. Men
hvordan er det nu med den Bergensbane. Er den sikker?

Jeg beskæftiger mig mere og mere med sagen. Det er netop
sygdommen. Ingen kan hjælpe mig, for ingen kan virkelig for-
stå, hvor dyb min angst er. Og den er selvfølgelig kædet sam-
men med angst for mange andre ting. Jeg er ikke sikker på, at
jeg ville turde, hvis der lagde sig en pige i sengen ved siden af
mig. Jeg har jo min egen dejlige kone, Bodil, så hvorfor? Hvad
er der egentlig så vigtigt ved at rejse. Fjolle omkring? Hvorfor
kan man ikke lave sine ting med sig selv ligegyldigt hvor man
er? Sende dem eventuelt. Deltage fra long distance. Hvad er
der i vejen med det? Er der noget, jeg skal være med til at
løfte? Kan jeg ikke bestille en i mit sted til at løfte det, der skal
løftes? Ja, kan jeg ikke lade en anden, der bare ikke er bange
for det der, som jeg er bange for, deltage i mit sted, en kom-
munard, en kommunikationsartist, en kommunart?Ja, her er
der noget helt andet. I virkeligheden synes jeg, det ville være en
god idé, om menneskene var to om en ting, f.eks. et stykke
arbejde. Man kan være god til forskellige ting. Og vi har da i
mange år været enige om, at det er en god ting om natten, at
vi er to og to, om dagen også, livet igennem. Det er ikke bare
mine egne problemer, jeg tænker på her. Men på arbejdet
kunne man også godt være to. Jeg er sikker på, at man kunne
løse hele vores arbejdsløshedsproblem ved at ansætte folk to
og to. Det behøvede naturligvis ikke være sådan, at den ene
lavede mad og vaskede tøj, mens den anden arbejdede. Men
man kunne da hjælpes ad. Det ville ikke være så problematisk
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med kønnene i dette arbejdsægteskab. Jeg tror jeg vil skrive til
statsministeren om det en dag. Det er jo ikke andet end ægte-
skab. Det er måske endog mere end ægteskab. Det kunne også
omfatte kærlighed som forudsætning, eller man kunne kalde
det noget andet, men kærlighed skulle det være. Og samarbej-
de. Jeg er sikker på, jeg kunne hjælpe en eller anden. Jeg kunne
møde op på jobbet sammen med ham eller hende og være til
god nytte. Men hvis det så bliver nødvendigt at tage elevato-
ren op til 12. etage, så kunne den anden jo gøre dette. Det
skulle vel ikke være så afgørende. Det geografiske ville vel end-
da ikke være så afgørende. Man kunne ansætte en dansk sam-
men med en tysk. Tyskeren kan tage elevatoren.

Og pengene? I Danmark betaler vi arbejdsløshedsunderstøt-
telse til 250.000 ledige. Vi har en million, der arbejder. Hvis
nu de 250.000 blev kommunarter hos de andre, eller 250.000
af de andre, således at de arbejdede to og to, så kunne man
fordele lønningerne med 80% til alle og nedsætte skatten med
20%, så ville resultatet for statskassen blive det samme. Det
må jeg bestemt have skrevet til statsministeren om.

Men nu til Island. Måske kunne jeg arbejde med en på
Island, således at den ene halvdel af mig var på Island, den
anden halvdel var her og fri for at flyve, sejle eller tage eleva-
torer. Så skulle den ene halvdel af den, jeg samarbejdede med,
være her, og den anden halvdel på Island. Måske bliver det
meget kompliceret. For I har jo også andre ting, I skal have
udført.

Og hvad nu, hvis jeg gik hen og blev bange for den, som jeg
var ansat sammen med til at gøre »the best work we’ve ever
done and will ever do«?

Psykiateren sagde under et af hans to korte møder, før han
kasserede mig som patient, at jeg var heldig, at min angst, min
fobi, var så dejlig koncentreret. Hvis han kurerede den, så
måtte jeg ikke glemme, at angsten skulle have et sted at drage
hen. Den slap man ikke sådan lige. Den tomme skuffe ville
blive fyldt med noget andet. Det kunne være en angst for no-
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get andet, som ville forfølge mig hele tiden, som kunne være
den åbne himmel, den mørke jord, alle mennesker omkring
mig. Ja, dette sidste kunne meget vel tænkes. Og det ville være
et dårligt bytte.

Du skal forstå, at jeg meget gerne vil komme. Dette lange
brev er kun meget lidt af, hvad jeg ville snakke om. Hvad jeg
mest ulykkeligt mister, er det jeg kunne høre og lære af jer an-
dre. Hvor ville jeg også gerne gense min gamle ven Robert,
som jeg i flere år ikke har truffet. Vi snakkede så godt og in-
spirerede hinanden til meget godt arbejde. Jeg ville fortælle
ham om mit arbejde i øjeblikket. At få holografisk udstyr til
Danmark, så vi kan lave en holografiudstilling med egne ar-
bejder her. Jeg vil så gerne lave snevejr til sommer med holo-
grafi. Vi får den til Danmark i 1982, og formentlig får vi en
sovjetisk udstilling herover sammen med sovjetisk udstyr.
Men mit problem er, hvis jeg skal til Moskva og se udstyret
først, så får jeg måske ikke lov til at køre bil igennem Sovjet,
nord om Sverige, gennem Finland, over Leningrad til Moskva.
Måske skal man flyve derover af hensyn til Sovjets sikkerhed,
som går foran min. Men her slutter vi. Jeg ville også fortælle
jer allesammen om at søge Tuborgfondet om penge til gen-
nemførelsen af mit bagvendte holografiprojekt. I anledning af
Tuborgfondets 50 års jubilæum har de udskrevet en konkur-
rence om et projekt, der kan gøre livet lidt gladere. Jeg har
foreslået, at man en gang om året åbner Rosenborg Slot for
almindelige mennesker, således at de kan blive fotograferet i
en stol med den rigtige kongekrone på hovedet – men kun i
sort/hvidt. Naturligvis. Tuborgfondet skulle betale for alle de
nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Jeg ville så gerne se
udtrykket i folks øjne, når de blev fotograferet med den rigtige
ægte danske kongekrone på hovedet. Billedet i glas og ramme
derhjemme på kommoden.

Det ville blive en dejlig dag. Og jeg skal ikke rejse en meter.
Jeg er så sikker på, at Robert ville elske dette projekt, og

hvis det lykkes, vil jeg telegrafere besked op til jer på Island.
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Bare jeg kunne være med jer i sommer. Men hvis jeg kom
derop, så kommer jeg aldrig hjem igen. Det er jeg sikker på.

Tak for din indbydelse. Jeg håber tilstrækkeligt at have
redegjort for de problemer, der er forbundet med at komme.

bedrøvet hilsen
Knud Pedersen.

Jeg medsender et par bøger. Værkstedseksemplaret til »Upper
right etc.« er naturligvis ellers ikke tilgængeligt, men jeg synes,
jeg vil sende det op, så Robert her kan gense sin »Whispered
Art History«.

Jeg ville meget gerne have Ingolfur Arnarssons »Some Ice-
landic Seabirds«, hvis det er muligt. Den er jeg meget optaget
af.



Snegles frigivelseslov

Lov modtaget til Københavns Museum for
moderne lovgivning.*

§ 1. Snegle udgør en nation.

§ 2. Den fornemmelse af afsky som mennesket kan føle når
det finder en levende snegl i salaten skal fra nu af erkendes
som et tegn på Good Luck (både for mennesket og sneglen) og
kokken skal straks modtage en lykønskning.

§ 3. Når en død snegl eller nogen del heraf opdages i salaten
(eller imellem kogte grøntsager eller sammen med noget andet
kød), så skal det menneske der er indblandet i opdagelsen sna-
rest ved passende lejlighed på et passende fugtigt sted udføre
en exceptionel masturbation til minde om afdøde.

§ 4. Nårsomhelst nogen snegl under udøvelse af sin medfødte
forpligtelse fejes ud, skal den nærmeste person der er i stand til
at tale sige: »Farvel«.

§ 5. Nårsomhelst en snegl martres, såres eller dræbes med vilje
eller uagtsomt eller som en sport af nogen (medmindre det
gøres enten for at spise nævnte snegl, eller for at spise eller på
anden måde konsumere grøntsager nævnte snegl var i færd
med at spise) skal udøveren deraf betragtes som havende arvet
den afsky eller foragt, der normalt anvendes af store dyr mod
geléagtige små tingester.
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§ 6. Nårsomhelst en spiselig snegl anvendes som føde af men-
nesket skal den pågældende bestræbe sig på at lægge møget
bestående af resterne af det måltid inden for rækkevidde for
den nærmest kendte sneglekoloni.

§ 7. Nårsomhelst en gartner dræber snegle for at beskytte
havens planter skal gartneren gøre dette selv med hans eller
hendes hånd, fod eller andet spidst eller stumpt redskab og
ikke med salt eller øl eller pis – og det skal kun tillades ham
eller hende at dræbe snegle efter at det er mislykkedes ved at
udøve tålmodig overtalelse, ved at bede, ved at sende passende
meddelelser med posten, ved at tage gidsler, ved at tilbyde føde
af anden slags eller ved en hvilkensomhelst anden forholds-
regel.

Sådanne gartnere skal yderligere pålægges at prale af hvor-
mange snegle de måtte slagte.

§ 8. Snegle skal gives vejret på alle landeveje. Tilbørligt af-
mærkede snegleovergange skal etableres og bestandig holdes
våde, med passende mellemrum på alle færdselsveje.

§ 9. Tanken om sneglen skal være symbolet for alle tilhængere
af den raffinerede fremgang for livet på denne jord. Fraværelse
af snegle fra noget sted på jorden skal betragtes som et tegn på
fare for alle former for liv der.

§ 10. Alle arter af snegle (Slugs) (= synonym for) slag mod
kroppen, falske mønter, afstande mellem ord, angivelse af at
tiden er gået, yderliggående langsomhed, hvaler, barnepigens
kæreste, hane, Escargots, projektiler, nedsvælgning af drinks,
baseball bats, sovetryner, og desuden lungesnegle (og dig og
mig) skal derfor have 3 fælles [?], og det skal tilføjes til alle
alfabeter.
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Nabokonen

Det var første gang i 28 år et maleri blev stjålet fra Byens Bil-
lede. Forsikringsselskaberne havde i 28 år nægtet at tyverifor-
sikre Byens Billede. Risikoen var for stor, sådan som Byens Bil-
lede var udstillet i et stort jernstaffeli lige midt på fortovet.
Dyre billeder bag tyndt glas døgnet rundt.

Nabokonen lå og flød, fed og usund ud gennem vinduet
malet i pudder og mælk mellem røde mursten uden gadespejl,
men med øjne. Og med bryster. Hun havde 12 børn, bydrenge
allesammen. Hun blev stjålet lige ud af, hevet lige ud gennem
vinduet, fjernet uden skrig og skrål eller de 4.000 kr. som hun
kostede. Man får en inderlig følelse af ærgrelse, når man op-
dager, man er blevet bestjålet. En ærlig følelse af ærgrelse.

Nabokonen var malet af Tiina Hansen, der trøstede mig, da
jeg ringede hende op. Jeg kender de kunstnere, der bare stik-
ker hånden frem og siger mange tak. Hun havde i stedet ondt
af mig.

Nu må du ikke tænke mere på det.
Og jeg tænkte af samme grund ikke på andet.
Politianmeldelse. Stort skilt på billedets plads.

Maleriet af nabokonen
er stjålet

afhentes mod dusør
henv. osv.

Jeg ville ikke helme, før billedet var kommet tilbage, om jeg så
resten af Byens Billedes tid skulle annoncere det fra og som



Byens Billede: Byens Billede er stjålet. Den udstilling kunne
vare mange år.

Politiet gav rollen som den fortvivlede. De havde ikke mand-
skab. Havde jeg ikke et job til politimanden? Han var træt af
at høre om folks dårligdom. Han ville hellere beskæftige sig
med kunst. Ikke et hak kunne de gøre. Maskinskrevet kopi af
anmeldelsen til brug for forsikringsselskabet. Ja, tak. Den var
god.

4.000 kr. svarer til et bankrøveri i Handelsbanken til
400.000 kr. både for Tiina og for mig.

Og banken er forsikret.
Kosterbladet. Ellers kan vi ikke gøre noget. Måske falder vi

over det en dag.
Tiina sendte et fotografi af nabokonen.
Jeg overvejede at få det forstørret til fuld størrelse og udstil-

let. En million for originalen. Efterlysning.
Jeg ville nødig have den nabokone hængende i mit hjem.
For der var nemlig også det ved det, at billedet var malet på

en tyk spånplade, så tyveknægten måtte nødvendigvis være
motoriseret. Sådan nogen har ofte nogen at være motoriseret
med eller bo med. Eller få besøg af. Jeg skal få det billede sat
på frimærker til slut, hvis det bliver nødvendigt. Findes skal
det. Jeg er mit eget politi.

Hvis ikke guldhornene var omsmeltede ville de være kom-
met for dagens lys. Nabokonen kan ikke omsmeltes. Jeg skal
nok få hende. Levende eller død. Det er som en kærligheds-
jagt. Forfatteren Knud Owens, som redigerede St. Kongens
Gade handelsstands personlige distriktsblad havde tilfældig-
vis, for første gang i 28 år, taget et fotografi af Byens Billede,
så nu havde vi to billeder af nabokonen. St. Kongens Gade
avisen bragte billedet og fortalte, at jeg i Winston Churchills
ånd, den store statsmands ånd, for Byens Billede er opstillet i
Churchillparken, som dette stykke af Esplanaden hedder, ville
yde dusør, ja ville handle med selve forbryderen!

Jagten var nu gået ind. Knud Owens og politiet i St. Kon-
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gens Gade var blandt de mistænkte. Jeg selv og forsikringssel-
skabet, der i 28 år havde fortalt, at risikoen ved at forsikre
billedet var for stor.

Jeg kunne betale en stor dusør med en brøkdel af de penge,
jeg havde sparet i præmier.

Men det var ikke det. Jeg ønskede at kunne udstille de bil-
leder, jeg allernødigst ville af med, uden tanke på tyveri, som
Byens Billede. Derfor var det vigtigt for mig at få nabokonen
tilbage.

Tiden gik.
Nå, du har nok fået stjålet dit billede på Esplanaden.
Ekstra Bladet bragte et billede. Jeg havde raslet med tanken

om at give dusør på 1.000 kr.
Kunne da for pokker ikke en tyveknægt stjæle det fra tyve-

knægten?
Hvad var prisen på en reaktion?
Der måtte kunne skrives en kriminalroman til tv om nabo-

konen. Måske blev hun fundet myrdet.
Allerede den første dag havde jeg været kanalen ved Ka-

stellet rundt for at se en hånd eller et ben stikke op. Der var
intet spor af offeret.

Tiden gik. En sen nattetime vil en eller anden ringe mig op.
Det var jeg sikker på. Lad bare tiden gå.

Er der noget nyt, spurgte den årvågne reporter fra St. Kon-
gens Gade news.

Nej, vi holder stadig vagt ved telefonen.
I de små timer sneglede biler sig rundt på en underlig lusket

måde ved Byens Billede. Alle var under mistanke. Billygterne
svingede lige en gang hen over efterlysningen, der var skrevet
med rød flammeskrift. Med årvågne øjne bag rattet sad en
taxachauffør og lod som om han halvsov på holdepladsen lige
ret op og ned ad Byens Billede. Han var også under mistanke.

Søndag eftermiddag klokken halvseks, mens jeg et øjeblik
vendte ryggen til telefonen, gav den en lang ildevarslende rin-
gen.
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Der er han?
Nu smækker saksen.
Det er ... ja, det kan være ligemeget. Jeg har nabokonen.
Mit hjerte stod stille.
Jeg har købt det på et værtshus. Så sad jeg på en beværtning

i St. Kongens Gade og læste i bladet, at billedet var efterlyst.
Så tænkte jeg død og pine.

Hvad skal det koste?
Ja, det kan man jo ikke sige. Men jeg har selv givet 600 kr.

for det. Dem vil jeg jo gerne ...
Du får 600 kr. Hvor kan vi mødes lige med det samme?
Politi og brandvæsen og Tiina ridende på en malerpensel jog

igennem mine tanker.
Om en halv time ...
Han fortalte, han ville være på Kgs. Nytorv om en halv time

og sidde med billedet – indpakket – på en bænk lige over for
d’Angleterre.

Jeg kommer med det samme. Jeg kører nu.
Jeg havde mange lumske planer i hovedet, da jeg kørte ind.

Men jeg var ikke i tvivl om en ting: Jeg ville behandle forbry-
deren fair, som en dommer. Så måtte han også behandle mig
fair.

Da jeg langsomt gled langs kantstenen ved d’Angleterre, i far-
ver, lysegrøn Volvo, så jeg straks en stor pakke med brunt kar-
duspapir. Jeg satte vognen i parkometerbås uden at lægge pen-
ge i. Måske kunne det tilkalde politiet, men det skulle man
ikke tro. I denne situation vil alle andre steder end St. Kongens
Gade politistations vagtstue være kemisk renset for politi.
Man kan stille sit ur efter disse omstændigheder.

Han havde set mig. Han sprang op og greb min hånd. Han
var 170 cm høj med mørkt hageskæg og høj pande med en
hårkrans bagom nakken. Solbrændt usund hud, briller, brune
øjne, en fedtknude over det venstre øje inde ved næseroden,
ca. 45 år, havde 6 blå pletter tatoveret ved venstre tommefin-
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ger, slank, helt ny rød-blå ternet skjorte og lysbrun sweater.
Cowboybukser med gule strømper og træsko uden bagklap.

Han lugtede, som om han ikke havde været i bad i lang tid.
Der er en særlig lugt, som hænger ved en bums. Han var uden
familie og boede på værelse. Ingen tvivl om den sag.

Om halsen havde han i en lædersnor en udskåret træfigur
med et mørkbejdset slyngornament omkring et lysere bejdset
æggeornament. Ægget var 2 tommer højt.

Hvordan kan jeg være sikker på, det ikke sker igen, spurgte
jeg.

Han ville igen stikke mig på næven og ved sit ærlige blik ga-
rantere med sin person ...

Jeg kan finde dig på få timer, sagde jeg. Hvis der forsvinder
noget mere, så finder jeg dig og smadrer dig og afleverer dig
bagefter til politiet til desinficering, er du med på den.

Satans osse, at de sociale tilfælde samtidig er så åndssvage
og stupide, at den hårde tiltaleform simpelthen er det eneste
brugbare taleredskab for dem.

Han havde ikke stjålet ...
Jeg er helt ligeglad med, om det er dig eller din mor ...
Jeg kender ham, der har stjålet det ...
Sig du bare til ham, også hvis det er dig selv, at det, jeg

betaler for, er at I garanterer mig for, at det ikke gentager sig.
For det her billede, det kunne jeg jo altid have fået ved at bede
politiet køre ind og hente det på Kgs. Nytorv, lige nu, forstår
du det ...

Du aner ikke, hvor pisse-nervøs jeg har været.
Det kunne jeg pludselig se. Tidligere havde jeg ikke bemær-

ket det.
Vent lige lidt: Han gik hen imellem to biler, to store tykke

tyske Mercedesbiler, lige midt på Kgs. Nytorv, knappede sine
bukser op og strålede lige ned på bagdækket af den ene, mens
han drejede hovedet mod mig som en bryggerhest.

Du aner ikke, hvor jeg har været pisse-bange.
Du kan godt få rigtig grund til at blive bange en dag. Nem-
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lig, hvis en anden end du stjæler mine malerier. For så er det
nemlig dig, der bliver knaldet. Er du med?

Hånden blev strakt forsigtigt frem igen.
Jeg kender så mange inde i byen, på Nick, i minefeltet, og

sådanne steder. Jeg køber så meget. Men det er ikke mig ...
Sådanne malerier er intet værd, økonomisk, og du har min

bare røv ikke givet fem flade ører for det her maleri. I er to, der
skal ud og solde for 300 kr. hver i nat. Hvor tror du, jeg er
født?

Men gud nåde og trøste dig, hvis ...
Jeg kender godt den anden, altså tyven. Men jeg var ikke

bange for politiet. Jeg har kun købt det. Han løftede stemmen.
Han var nået frem til proceduren.

Op i røven. Jeg trak mit checkhæfte frem og lagde det på
biltaget. Han var fin nok til ikke at kræve ID-kort eller mistro
mig for at ville udstede ham en dækningsløs check her i den
ærlige atmosfære.

Men jeg nød at se ham blive lang i ansigtet ved synet af
checkhæftet. Den havde han ikke regnet med. Det havde jeg
regnet med.

De duer ikke til det her på St. Kongens Gade politistation.
Nedlæg den station og opret et lille kontor på Kgs. Nytorv,
hvor vi kan købe tingene tilbage og love røvfuld, hvis det gen-
tager sig. Det tror jeg meget mere på. En farlig geschæft vil det
alligevel altid være for forbryderen. Han kunne ikke vide, om
jeg var i humør til at smadre ham. Det var det, der fik vandet
til at løbe fra ham, da han opdagede, han havde været heldig.
Denne ene gang. Han så nemlig ikke almindeligvis heldig ud.
Det gamle AP Møller Rederi ville egne sig udmærket. Eller en
af telefonkioskerne. Pensionskassen for Nyhavns bolværks-
matroser. Køb og salg til spotpriser.

Jeg rev checken af til ham.
Nu får du 21/2 time i morgen formiddag til at indløse den

check. Men du må forstå, jeg bliver nødt til at afmelde sagen
til politiet, selvom man sgu havde lyst til ikke at gøre det for at
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vise, hvor lidt forskel det gør. Selvom jeg udstillede billedet i
Byens Billede igen, ville de ikke se det. De har mandskabs-
mangel, siger de, forstår du.

Og gud nåde og trøste dig.
Du kan godt få mit navn ...
Ja, og så den med storken.
Næste morgen tog jeg til Handelsbanken og satte dem ind i

situationen. Nej, jeg ønskede ikke checken stoppet.
Det kunne de da ellers, som ingenting.
Nej, jeg ønsker beløbet skal udbetales, men vil bare ind-

skærpe, at identifikationen lige til det smålige forlanges i or-
den før udbetalingen, så banken ved helt sikkert, hvem der
udbetales til. Er det i orden?

Der kom lykkehjulsstemning i øjnene på den unge bank-
mand, der lovede at omkringkaste meddelelse til afdelingerne.

Men den kan blive indløst i en anden bank?
Så vil der også blive krævet legitimation.
Det kan være en anden, der har fået den endosseret?
Så ved han, hvem han har fået den fra. Min underskrift er

ulæselig, skal jeg sige Dem.
Der gik ikke længere tid, end solen ned og op en enkelt gang,

så var banken der i telefonen.
Afdelingen, der havde indløst checken, havde ringet. Det

havde været den mest ubehøvlede drønnert, der nogensinde
havde sat sine ben i banken inden for åbningstiden.

De har sikkert heller ikke været venlige mod ham. Jeg kan
se hele personalet for mig. Det har været en skrankeforestil-
ling om formaliteter.

Jeg spidsede munden i en let fløjten og rettede slipset.
Så begav jeg mig til banken, hvor man overrakte mig foto-

kopier af checken.
Underskrevet af forbryderen, som havde modtaget pengene,

legitimeret med personnummer.
Den sag var lige til at gå til.
Nu skulle man bare vente til sommervarmen satte rigtigt
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ind. Så kunne man jo sælge checken til ham for 700 kr. Mo-
gens Nielsen, hedder han. Og hans personnummer er 200424-
1373, men der er ingen risiko for ham ved, at jeg skriver det
her. Politiet på St. Kongens Gade læser heller ikke bøger. Det
har de heller ikke mandskab til. Selvom de kunne lære lidt af
denne historie.

Og jeg har sagt til dem, at de intet får ud af mig. Jeg har
handlet med forbryderen. Det var den bedste af de to forret-
ninger.

På længere sigt kunne det måske give politiet anledning til
nogle overvejelser, der ville løse deres mandskabsproblem: En
enkelt ordensbetjent, der sad ved kassen og købte det tilbage,
som småtyve havde haft mulighed og evne til at forsyne sig
med.
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Mester Frydenfeldt

Goddag, De taler med maler Viggo Frydenfeldts sekretær.
Maleren vil gerne modtage Dem i morgen formiddag.
Jeg sad længe ved telefonen og tænkte over dette.
I tanker kan et udråb sidde betydelig længere end udråb,

som råbes med lungerne.
I flere minutter udråbte tankerne et: Det var satans, og jeg

så frem til næste dags formiddag, hvor mester Frydenfeldt tog
imod.

Det var på Sydfyn, og jeg kørte i tidlige morgentimer gen-
nem krøllede landskaber og nåede en lille lystgård malet i den
farve, som viktoriablommer har, men viser i meget mindre
mængder ad gangen, blomme for blomme.

Den farve smurt på et helt hus gjorde huset til et safthus.
Inden for den sortmalede smedejernslåge ude midt i det

hvide perlegrus hoppede sekretæren frem og tilbage med ar-
mene spjættende ud til siderne.

Hr. Frydenfeldt kommer lige straks for at modtage Dem.
Frydenfeldt var en hjertelig mand, lille og firkantet med

marineblå malerkittel og langt flydende fløjls-butterfly.
Små hurtige brune øjne.
Lystgården var underdimensioneret, således som man ofte

ser det på Sydfyn. Et slot lidt større end et kolonihavehus.
Haven bestod af forskellige afdelinger indrettet som stuer,

små bitte stuer, ja således betragtede han det selv, da vi stod
midt i den afdeling, han kaldte for sin »skovstue«, en stue af
kraftig underskov og de længste træer buskede og vildsomme
på seks gange seks meter.
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Et helt livs arbejde var der lagt i disse anlæg.
Bag skovstuen sås en lille riddersal med høje stammer på

begge sider som søjler og et kuplet tag i flere kostbart indret-
tede kupler af den reneste naturlighed.

Det virkede mere kunstigt end om det hele var malet på
himlen.

På et bord bag døren inde i det rum, hvorfra mesteren var
kommet ud til mig stod to glas og to tomme bajerflasker.

Der havde mesteren og hans sekretær altså siddet og kævet
den lige så stille inden min ankomst, medens scenetæppet end-
nu var trukket for, og forestillingen ikke begyndt.

Mester Frydenfeldt havde fire fuldt indrettede atelierer, og
da jeg ukritisk kastede et kritisk blik på hans fire hovedvær-
ker, som han havde fundet frem til lejligheden, og lidt skø-
desløst havde ladet stå lige foran mig, som anbragt der ved en
ren forglemmelse, så nærmest skreg han til sekretæren:

Så fjern dem dog, mand! Pedersen kan jo ikke lide dem.
Væk med dem.
Sekretæren hoppede op som en skade for en mælkebil og

sprang lydigt rundt.
Han slæbte og hentede og stillede bort og bladede i lister

over titler og pnser.
– Over i det rolige lys ved kaminvæggen med de der, kom-

manderede Frydenfeldt, og sekretæren fløj rundt som en flue,
han hele tiden stod og slog efter med en avis.

– Kom så med en titel til dette, kom det nu irriteret til sekre-
tæren, da jeg havde udpeget et billede, som jeg ville tage med
mig.

Sekretæren, der var høj og ranglet, anbragte sin smalle hvide
hånd omkring en lille pude af skæg, der hang ned under hans
ansigt.

Imellem de slanke snehvide fingre stak skægget frem, så det
lignede et fodertrug.

– Ja, lad os se, begyndte sekretæren svævende. Det er jo hav
og luft. Blæst, hav og luft. Det er noget poetisk ...
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– Ja, det er godt. Kom så med den titel. Pedersen kan ikke
vente her hele dagen.

Der blev stillet frem og stillet tilbage igen.
– Du giver undervisning, spurgte jeg.
Han nikkede. Han var selve Sydfyns lystige akademi for de

skønne kunster.
Nu var vi færdige og gik til privaten igennem lange glas-

gange med legemstore marmorskulpturer.
Fligede grønne blade hyllede krogene i grønne skove, som

ville han forsøge her at gøre sine stuer til sin have med en him-
mel af bjælkeloft.

I dagligstuen stod et Chippendale skrivebord og rømmede
sig diskret.

Kostbare lædermøbler stod som kreaturer og græssede på
ægte tæpper.

Varme bogrygge som et palisadeværk spredt besat med
lystige farver, små sangfugle i bur.

Lige uden for den pompøse dagligstue lå et lille sekretær-
kontor inde til venstre.

Der var jalousiskab i billigt bøgetræ og skrivemaskine, lille
praktisk lampe, og telefon med omstilling.

Sjældent havde jeg set så megen ulejlighed for at skrædder-
sy en kulisse for en tilværelse.

Tilværelsen var flyttet ud i kulissen.
I virkeligheden burde man kalde mesteren for en boliglaps.

Hans liv var hans bolig, som en kunstners liv er hans arbej-
de.

Malerierne var i vejen for dette egentlige indtryk, på deres
side kulisser for det egentlige, vægge og møbler, rum og form.

Medens jeg stod og funderede over dette og bare hørte,
hvorledes sekretæren kom og hviskede mesteren i øret og med
et kommandobrøl blev sendt ud for at rydde op og samle
billeder sammen og bringe dem til min bil, medens jeg stod
optaget af at se og lytte for at finde en indre sammenhæng,
som jeg vidste måtte være til stede, så fornemmede jeg, at et
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eller andet sted her lige omkring mig ville hele arrangementet
fremtræde, som en lille døgnmelodi, der forklarede alting.

Fikserbilledet, der skulle forvirre, ville opløse sig i en på en
gang let genkendelig figur fra virkeligheden.

Det var en ganske mærkelig uvirkelig vished om, at situa-
tionen krævede en anden kommentar end den, man på egen
hånd kan give.

Da faldt mine øjne på et stort fotografi på Chippendale-
skrivebordet.

I sølvramme og bag buet glas, på den plads, hvor chefen har
et billede af sin kone og sine børn, hele familien.

Det forestillede sekretæren med de hvide fingre rundt om
den lille skægdusk, der lignede et fodertrug til en hest, et vildt-
foderhus til en gyngehest, og sekretæren smilede venlig og
medgørlig til den strenge mester ud gennem det buede glas.



Fabrikanten

Jeg snakkede med en fabrikant i aftes. Jeg fortalte ham, at nu
efter det var begyndt at gå mig økonomisk bedre ville jeg und-
lade at drikke spiritus. Sprit er for dem, der har det økono-
misk dårligt, enten fordi de har det, eller fordi de får det.

Han sad over for mig underkjolefarvet i ansigtet og labbede
en tislignende whisky i sig.

Jeg sagde til ham, at jeg syntes man skulle lovgive på det
område, således at alle mennesker over en vis indtægt ikke
måtte drikke spiritus.

Han blev gal i hodet. Jeg sad og svingede mit tomme glas
som en kirkeklokke foran næsen på mig selv.

Hvormeget skal det være, spurgte han.
200.000 eller 250.000 det er ikke så nøje.
Hvorfor straffe dem som er samfundets støtter?
Netop fordi de er samfundets støtter vil vi nødigt ha’, at de

drikker sig ihjel, og de er de eneste, der har råd til det. Andre
vil være uinteresserede. Der bliver stort flertal for den lov.

Fabrikanten betragtede det som en personlig fornærmelse.
Vi kan da nemt få noget at drikke.
Ja, ved at rejse til udlandet. Det har I jo også råd til.
Han var nu rigtig gal. Det var nærmest som om jeg havde

spildt på ham.
Vi kan sagtens få noget at drikke. Tror du ikke de fattige vil

sælge os deres spiritus.
Det er slet ikke det. Det vigtigste er at gøre det strafbart. Og

der er ikke mange, der har lyst til at læse om sig selv i avisen:
Fabrikant det og det blev i går idømt 30 dages hæfte efter han
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var set siddende på en fortovscafé med et glas ... det kan ingen
lide at læse.

Må man heller ikke drikke hjemme?
Nej, men der er så mange andre ting I gerne må.
Man kan ikke lave en lov bare imod de rige.
Og skatter vil man miste.
Det plejer ikke at bekymre jer i det daglige.
Det ophæves i øvrigt af de bøder, der idømmes overtræder-

ne.
Hvordan skal det bevises, at man tjener for meget.
Når du går hen for at købe spiritus, skal du dokumentere, at

du ikke tjener for meget.
Du er værre end nogen kommunist.
Ja, det er jeg sikkert, og det kan ikke nytte noget du fedter

for de fattige. De må ikke give dig. Du skal se hvor mange
mennesker, der holder sig på 199.990 kr. om året efter det. Re-
sten af tiden arbejder de ikke, men drikker tiden væk. Hvis de
ikke gør det, er det fordi de hellere vil tjene de sidste 20 kr. for
at komme ind i de beskyttedes klub. For det er jo en tjeneste vi
gør både disse mennesker og samfundet. De fattige kan vi ikke
være bekendt også at tage denne sidste glemselskilde fra.

Du er en gangster, sagde fabrikanten og han tog hvert ord
helt bogstaveligt. Det var en personlig fornærmelse. Og mens
han svingede rundt på sin stol væk fra mig hen imod et stort
70 cl urinal med prop på midt på bordet sagde jeg, med en
højst seriøs mine.

Det er slet ikke ualmindeligt med en ulogisk lovgivning. Alt
er irrationelt også spiritusdrikningen. På Færøerne kan du kun
købe sprit, hvis du har betalt din skat.

De andre ved bordet lo, men fabrikanten skulede til mig
hele aftenen. Og på et tidspunkt kom han hen og knipsede til
mit glas.

Nå, jeg troede ikke ...
Først fra næste skatteår. Vi giver ikke love med tilbagevir-

kende kraft.
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Ni sekunders skrig





Ved den 13. årlige festival for international avantgarde i New
York, hvortil jeg var inviteret til at deltage, havde jeg i meget
lang tid fuldbeskæftiget mig med problemet, hvilket projekt,
jeg skulle deltage med. Jeg havde i den tid slet ikke tid til at
passe mit daglige arbejde i Kunstbiblioteket. Jeg arbejdede me-
get hårdt på en løsning.

Men der var på den anden side ingen, der havde tilbudt at
betale mig for at gå og tumle med et projekt til den overor-
dentlig vanskelige opgave, hvor selve festivalen skulle finde
sted i verdens største bygning, World Trade Center i New York,
en kæmpebygning, der var så høj, at et skrig ville tage 9 sekun-
der for at nå fra toppen ned i stenbroen ved bygningens fod.
Derfor var det klart, at havde jeg valgt at arbejde med sådanne
projekter, så måtte jeg også stille mig selv et følge-projekt,
nemlig fremskaffelse af økonomisk arbejdstryghed fremover,
et af den slags problemer som i litteraturen sædvanligvis kun
har løsninger i en bank efter lukketid, men med den sindssyge
form landet styres på, kan den måske nu uddrages ud af nogle
af de foranstaltninger, der er lavet for at pleje en hensigtsmæs-
sig arbejdsløshed, og som jeg hvert år indbetaler et betragteligt
beløb i skat til at deltage i betalingen af, absolut ganske ufri-
villigt.

Jeg fandt en smuk løsning på projektet til New York. Jeg
ville sende et skrig hele vejen ned fra denne kæmpebygnings
top. Jeg ville skrige det, og skrige det ind på en båndoptager i
de 9 sekunder, som jeg havde beregnet, det ville tage en bånd-
optager at falde ned fra toppen af World Trade Center, ja, to
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båndoptagere, for jeg ville sende en anden båndoptager med
ned, fastlænket til den første, således at den kunne optage
skriget on location på vej ned, hele vejen ned.

De to båndoptagere skulle ved en tynd stålstreng, der førte
fra top til bund, følges ad, og i den optagende båndoptager
skulle selve tapen være indkapslet i en black box som dem,
man bruger i flyvemaskiner for at kunne følge, hvad der gik
galt, når noget gik galt. Den sidste sikkerhedsventil, som kun
er beregnet på de næste. Tilsyneladende var det en meget en-
kel opgave, når ideen først var fremkommet. Og med alt det
billige japanske lort, der findes på markedet i båndoptagere,
ville det heller ikke være bekosteligt at smadre to stykker un-
der udførelsen af projektet i New York, hvor Charlotte Moor-
mann som organisator af denne festival skulle varetage al det
praktiske. Der kan varetages meget for det en flyvebillet til
New York ville koste frem og tilbage, altså bortset fra, at disse
penge slet ikke var til stede.

Men der var to ting, jeg ikke rigtig havde overvejet. Det
første var vanskelighederne ved at udstøde et skrig, der skulle
vare ialt 9 sekunder, og det andet var at finde et sted, hvor skri-
get kunne skriges.

Efter længere tids søgen fandt jeg bag Nærum ved nogle
kolonihaver og et døveblindeinstitut et lille skur, der i sig selv
var isoleret og til daglig blev brugt af en musikgruppe, der
trænede i 100 meter rock. Jeg lånte en nøgle og begav mig en-
som op til skuret en sen eftermiddag med en lille båndoptager
under armen. Jeg lukkede mig stjålent ind. Der var ingen som
helst at se nogen steder. Og døren lukkede jeg fast i efter mig.

Der var en trykket stemning i lokalet. Lys var ikke nødven-
digt til mit forehavende, men måske skulle man alligevel tæn-
de den blege pære i loftet, så man kunne se, hvad man skreg
for.

Jeg øvede mig tre gange, og herunder opdagede jeg, hvor
svært det er at skrige inderligt hjerteskærende i 9 sekunder. Al-
lerede 2. gang stod tårerne mig ud af øjnene, de sprang for-
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melig ud som af punkterede dæk, og jeg stod meget længe
bagefter og lyttede til mit hamrende hjerte. Det var en kolos-
sal fysisk anstrengelse. Ved det tredje skrig gik skriget over i
gråd og måtte på forhånd kasseres. Skriget skulle gå over i et
endnu højere skrig, hvis det skulle have nogen som helst af-
slutning overhovedet. Jeg lyttede til de tre prøver. Det første
skrig var det bedste. Det var faktisk meget godt, men frygteligt
at høre på. Jeg kunne mærke på mig selv, at hvis jeg mødte
nogen, ville jeg være meget stille og tale med lav stemme, som
om jeg havde gjort nogen fortræd eller noget forkert. Jeg følte
også en lang dyb sorg over min egen død. Jeg kunne næsten
ikke komme i gang igen.

Men efter en stund pakkede jeg sammen, slukkede lyset, og
lukkede mig stille ud. Aldrig så snart havde jeg fået døren bare
lidt på klem før jeg langt borte ved hegnet ind til koloniha-
verne så en skikkelse, der søgende med en stor schäferhund i
snor kiggede ind gennem buskadset til kolonihaverne. Det var
skovløberen i huset lige på den anden side af Jægersborg Hegn
der må have hørt skrigene, og havde begivet sig ud for at lede
sammen med sin hund. Jeg luskede skyldig om bag skuret og
forsvandt efterladende det sønderlemmede lig af Knud Peder-
sen inde i det lydtætte skur. Herefter kom udgifter til at sende
tapen over og alt det øvrige. Jeg genfandt mit projekt i map-
pen, som ankom nogle måneder senere, med dokumentation
over alt, hvad der var foregået ved New York-festivalen. Mit
skrig var en fonetisk neonreklame, der oplyste muren på World
Trade Center hele vejen ned, og jeg var godt tilfreds med dette
projekt og med, at det overhovedet var lykkedes at skaffe tid
til at finde på det og udføre det. Hvordan de havde opført det
i New York var mig ligegyldigt.





FLUXUS-kunst i
Søllerød skole





Da skoleinspektøren på Vangeboskolen i Søllerød lænede sig
frem over bordet ved et skolenævnsmøde og spurgte, om jeg
ville indtræde i et udvalg, der skulle finde en måde at bruge
10.000 kr. på til et kunstarrangement, følte jeg det et øjeblik,
som om jeg fik stukket en ladt revolver i hånden.

Til daglig sidder jeg på den anden side af forhandlingsbor-
det og tilbyder skoler landet over besøg af Kunstbibliotekets
billedbus. Men her var der tale om noget andet. Selve bevillin-
gen var nemlig fra kommunens side klausuleret med, at en
eller flere kunstnere skulle komme til stede på skolen og sam-
arbejde med børnene, en idé, hvis oprindelse formentlig har
været de Fælledpark-arrangementer, som Københavns kom-
mune iværksætter om sommeren, hvor kunstnere samarbejder
med amatører om at lave skulpturer og malerier i det frie på
kunstsøndage.

De 10.000 kr. fristede til et eksperiment, og det projekt, der
kom ud af det, blev da også enestående og gennemført på en
måde, så elever og lærere for lang tid fremover må siges at
være blevet tanket op.

Det blev skoleridning med et avantgardeprojekt, hvor de in-
ternationale tendenser i kunsten, der var vist i 1962 i Kunst-
biblioteket i Nikolaj Kirke og har efterladt spor i kunsten lige
siden, blev flyttet ind i en skole. Mens eksperimenterne i kir-
ken medførte hyl og skrål, så indgik de nu her 20 år efter på
en alvorlig og naturlig måde i elevernes fantasiunivers på alle
klassetrin.

Forestillingen strakte sig over to dage, torsdag og fredag den
4. og 5. februar i hele skoletiden.
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Skolen lagde lokaler til. Børnene fungerede sammen med
kunstnerne. De var ikke publikum. Og det var ikke teater.

Det passede meget godt til den kunstretning, som skulle præ-
senteres. Den betegnes FLUXUS.

Tøvende godkendelse
FLUXUS kan defineres kort som implicerende, ulimiteret og
afpersonificeret. Med implikationen tænkes ikke på publi-
kum, men på selve det kunstneriske arbejde, der implicerer
forskellige medier, ofte ingen overhovedet af de traditionelle.
FLUXUS behandler kunstens evige problemer, men i basal
form, som en kunstnerisk grundforskning. Det ulimiterede er
et krav til, at kunstnerisk arbejde skal kunne indgå i alle sam-
menhænge, f.eks. også i en skolesammenhæng. Det afpersoni-
ficerede gør udøveren anonym i forhold til den behandlede
problematik.

Det er altså det, der behandles, det drejer sig om, og ikke
kunstnerens personlige måde at behandle det på, med den kon-
sekvens, at en FLUXUS-kunstner altid kan opføre en anden
kunstners FLUXUS-stykke.

Denne korte definition er oprindelig givet af en af de ameri-
kanske pionerer inden for FLUXUS, Dick Higgins, der også
overraskende deltog ved FLUXUS-koncerten på Vangebosko-
len.

Selve projektet kan kort beskrives således, at kunstnerne
skulle fungere som skolelærere i folkeskolen og hver især
vælge et fag, hvor de indgik i skemaet med forskellige klasser,
men underviste i kunst med det valgte fag som tema.

Det var vanskeligt at få projektet godkendt i de styrende or-
ganer, skolenævn, lærerråd og skoleinspektør.

Godkendelsen af projektet skete kun tøvende og på intet
tidspunkt helhjertet. Den tunge styring søgte i starten andre
kunstnere for at kunne fremholde et alternativt projekt, men
ingen betydende kunstner havde vist sig interesseret i at kom-
me, hvilket spillede avantgardeprojektet et afgørende kort i
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hænde og mindede om den gamle historie om de to menig-
hedsrådsmedlemmer, der iagttager en præst på prædikestolen
med horn i panden, hale og det hele. Den ene siger til den
anden: Jamen, hvad skulle vi gøre? Det var den eneste ansøger.

Dansklærer, der ikke kunne dansk
Kunstnerne blev udpeget. Alfabetisk nævnt var der først Eric
Andersen, der selv valgte at undervise i frikvartererne. Eric
Andersen havde som 20-årig deltaget i de første FLUXUS-
koncerter i København.

Han har den indstilling, at der ikke bør være forskel på
skole og fritid. Man bør efter hans opfattelse udvide frikvar-
tererne og give undervisning i, hvorledes fritid kan tilbringes,
som fag i skolen. Han anerkender slet ikke begrebet fritid.

Dick Higgins mellemlandede fra New York på vej til Vest-
berlin, hvor han arbejder på et stipendium. Han fik tildelt fa-
get dansk. Det kunne han ikke et ord af.

Kirsten Justesen skulle undervise i samtidsorientering, Niels
Lomholt i gymnastik. William Louis Sørensen fik pålagt faget
fysik og Jens Jørgen Thorsen kristendomskundskab.

Selvom Thorsen ingen forbindelse havde til FLUXUS – sna-
rere tværtimod – var det for fristende at tage ham med. Det
var på sin vis en FLUXUS-disposition og et projekt i sig selv,
som kunne holde ventetiden levende som en god reklamefilm
med Jesus i hovedrollen, før hovedfilmen kunne begynde.

Jeg havde selv udarbejdet et projekt til faget hjemmeopga-
ver, men som skolenævnsmedlem blev det ikke fra skolens side
tilladt mig at deltage, så Eric Andersen forpagtede på stedet
projektet af mig.

De enkelte projekter var vidt forskellige som fagene i en
skole og viste, hvilken spændvidde der ligger i den mediefri-
gjorte avantgarde. Kunstnerne var alene holdt sammen af det
fælles projekt. De havde overhovedet ikke inden forestillingen
siddet i samme stue og diskuteret det forestående projekt. Det
var heller ikke nødvendigt. De gennemførte deres arbejde uaf-
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hængigt af hinanden, time efter time, klasse for klasse i de to
dage.

Kontrakt mellem kunstnere og elever
Det var forinden aftalt mellem kunstnerne og skolen, at skolen
skulle have en kort introduktion tilsendt af de enkelte kunst-
nere forud for forestillingen. Skolen havde tilbudt at trykke
den og udlevere den til samtlige elever uden for budgettet. Sko-
len havde sikkert forestillet sig en slags teaterprogram. Men
kunstnerne valgte at gøre introduktionen til et projekt i sig
selv. Hvert indlæg fik karakter af et kontraktforhold mellem
kunstnere og den enkelte elev og negligerede dermed skolen
som institution, klart, kunstnerisk og tydeligt.

Den lille tryksag blev redigeret af skolen. Enkelte indlæg
blev fjernet og andet lagt til, f.eks. et dagbladsinterview, som
slet ikke hørte hjemme her i dette forsøg på en direkte kontakt
mellem kunstner og elev.

Skolen havde fjernet forpagtningskontrakten mellem Eric
Andersen og mig, hvorefter hele dette forhold (en kunstner
kan opføre for en anden) fremstod sløret. Thorsen havde også
fået sin kontrakt bortcensureret, selvom den var hans mest
helstøbte arbejde under forestillingen. Men her er jo iøvrigt en
udmærket lejlighed til at bringe den:

Under et billede af Chagall forestillende den korsfæstede
Kristus, står der som overskrift: »Evangeliske indberettelser«.
Derefter kommer under hinanden 3 felter til at afkrydse efter
behag.

Ved det første felt står:
Ja, jeg vil følge i Jesu fodspor.
Ved det andet felt:
Nej, jeg vil sgu helst være fri for at følge i Jesu fodspor.
Ved det tredje:
I begge tilfælde vil jeg gøre, hvad Jens Jørgen Thorsen siger.
Herefter plads til elevens underskrift som i de øvrige kon-

trakter.
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Kunstnerne valgte at forbigå skolens ændring af tryksagen.
Thorsen havde også problemer med at skaffe et lovet videoud-
styr, men det lykkedes uden skolens hjælp op ad formiddagen.

Chikanerierne over for Thorsen var eneste mindelse om de
gamle FLUXUS-koncerter og virkede som en magnet på alle
tilstedeværende pressefolk i modsætning til det alvorlige ar-
bejde, der samtidigt udfoldede sig alle andre steder på skolen.

Hemmeligheder
Fra første frikvarter strømmede alle eleverne ud til Eric An-
dersens undervisning i frikvarter.

Eric Andersen ville fortælle hemmeligheder. »Menneskets
hemmeligheder« havde han skrevet på en stor træbarak, han
havde lejet og opstillet i skolegården. Eleverne fyldte straks
barakken til bristepunktet, og deres forventninger var også på
bristepunktet, da han meddelte, at det var nødvendigt at fra-
sortere de elever, der ikke kunne holde på en hemmelighed, og
det ville hele første dag gå med, lige indtil der kun var 11 ele-
ver tilbage. Derefter ville han næste dag fortælle disse 11 ele-
ver hemmelighederne efter forinden at have oprettet en tavs-
hedskontrakt med hver enkelt og en garantikontrakt, hvoref-
ter alt, hvad de måtte fortælle om hemmelighederne, på for-
hånd ville være erklæret falsk og usandt.

Der var ikke den elev, der ikke vinkede med sin kontrakt og
var rede til at forskrive sig helt til kunstnerens hemmelige ver-
den. Han havde ramt barnets verden lige i hjertekulen, og en af
mine stærkeste erindringer overhovedet fra de to dage var et
øjeblik, jeg stod helt alene i skolegården ved det under timerne
aflåste hemmelighedsrum, da en lille pige kom slæbende med
sin tunge, røde skoletaske, langsomt og målbevidst stilende en
lang vej over skolegården lige hen imod mig. Hendes øjne hav-
de det bønligste skær, da hun spurgte mig med hovedet på skrå,
om hun ikke gerne måtte høre bare een hemmelighed lige nu.
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Det lange reb
Tom Krøyer, der havde påtaget sig matematiktimerne, svig-
tede. Han syntes, det var morsomt at give sine elever fri og selv
tage to fridage, for, som han skrev til skolen, han havde aldrig
før i sit liv været ansat, så han havde aldrig prøvet at holde
ferie. Så var det for ham ligegyldigt, at eleverne i hans klasser
sad med skuffede forventninger og måtte indsættes i Thorsens
timer. Nu fik han samtidig prøvet at blive fyret. Altsammen på
samme dag.

Pigerne i 6B satte sig resolut ned og skrev til ham, at det
kunne han ikke være bekendt.

Kunstneren Niels Lomholt kom fra Jylland for at undervise
børnene i Søllerød i gymnastik. Aftenen før sin ankomst til
København havde han ringet op og bedt mig skaffe sig et reb
på en kilometers længde, som han skulle bruge i sin undervis-
ning.

Niels Lomholt var optaget af, at gymnastik på papiret er ele-
vens mulighed for fysisk udfoldelse, men i virkeligheden er et
handicap for udfoldelsen p.g.a. disciplin og beordrede øvelser.

Time efter time udfoldede han sin undervisning ved at spæn-
de det enormt lange reb ud mellem ribberne på kryds og tværs
i gymnastiksalen. Det lignede til sidst et eneste kæmpestort
edderkoppespind af forhindringer for enhver tænkelig fysisk
udfoldelse. Det blev praktisk talt umuligt at spille bold i dette
lokale. Og bold skulle der spilles. Børnene glemmer sent de
gymnastiktimer. Han afsluttede hver time med oplæsning for
børnene af nogle af kaptajn Jespersens råd om, hvorledes man
opnår et sundt legeme til sin sunde sjæl. »Vort legeme er et
stykke natur, der underkastes de samme love, som også gælder
uden om os. At vi ikke behersker naturen ved at trodse dens
love, men ved at indrette os efter dem ... virker til velvære og
arbejdsdygtighed.«

Gang på gang vendte tidligere elever tilbage til gymnastik-
salen for at følge, hvorledes Lomholts netværk udviklede sig,
og boldspillet indviklede sig.
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Ringeklokker og andre lyde
Eric Andersen samlede stadigvæk fulde huse i sin hemmelig-
hedsbarak i frikvartererne. Enkelte slukørede blev én efter én
vist ud og kredsen indsnævret. Man rottede sig sammen.

Som nævnt havde Eric Andersen forpagtet mit projekt hjem-
meopgaver. Hjemmeopgaven forelå i en lukket gul eksamens-
kuvert, og eleven måtte inden udleveringen af kuverten under-
skrive en erklæring om at ville udføre den omhyggeligt hjem-
me eller næste dag medbringe en erklæring fra forældrene med
angivelse af grunden til, at opgaven ikke var udført.

Fra et klassesæt med skruetrækkere lånte eleven en til opga-
vens udførelse og modtog elektrisk ledning efter behov.

Hjemmeopgaven bestod i, at eleven derhjemme skulle skrue
dørklokken af og flytte den uden på huset og samtidig flytte
ringeknappen indendørs. Derefter kunne han ringe på, når
han ville ud. Han kunne blive ved med dette, indtil en forbi-
passerende råbte »Kom ud«.

Der kom mange interessante »danske stile« fra forældrene
næste dag i den anledning.

William Louis Sørensen arbejdede i skolens fysiklokale med
elever helt nede fra 5. klasse, der jo ikke har fysik til daglig.
Det havde kunstneren heller ikke. Til daglig arbejder han på et
narkocenter. Han var optaget af lydfunktioner. »Lydfri kon-
takt« kaldte han sit projekt, og han havde medbragt et impo-
nerende klassesæt af båndoptagere. Hver elev optog den første
dag lyde fra kroppen og fra tilfældige steder i lokalet.

Lydene blev opsamlet på båndoptagerne og gengivet. Fem
minutter hver time udsendtes et koncentrat af lydene over
skolens højttaleranlæg over hele skolen. Til sidst gik man og
ventede på, at det, man først var overrasket over, pludselig
brød ud som et lydvejr over ens hoved.

Ud af tomme konservesdåser havde han selv fremstillet en
mikrofon til hver båndoptager. Bunden af konservesdåsen
fungerede som membran og på helt forbløffende måde. Gan-
ske vist kunne hjerteslag ikke optages, men de hjemmelavede
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mikrofoner havde overordentlig stor følsomhed. Membranen
kunne forstærkes yderligere ved at holde mikrofonen mod
vinduesruden, så denne blev membranens forlængelse. På an-
dendagen var hans tema metafysiske lyde, som han fangede
forskellige ikke mig bekendte steder og udsendte hver time
over højttaleren som lyde af mystisk herkomst. Han ville også
gerne have arbejdet med komplicerede mikrofonsystemer, der
kunne transformere lys til lydsignaler.

Kæmpefotostater
Kirsten Justesen underviste i samtidsorientering. Jeg havde
tidligere haft hende med i et kunstprojekt sammen med ØK-
data, hvor hun på ØKs telex i ØKs navn frejdigt telexede til
den amerikanske ambassade og bad amerikanerne skrubbe ad
helvede til i Vietnam.

De skulle lige have vidst, hvem de havde betroet deres børn
til!

Hun arbejdede med sine elever med en klinisk registrering af
perioden fra 16. nov. 1981, hvor kunstprojektet blev vedtaget,
og til 3. februar 1982, hvor det skulle udføres. Hun havde ind-
samlet, hvad der var ført af korrespondance om projektet,
hvad der havde været fremme i pressen, herunder Kristeligt
Folkepartis forespørgsel til undervisningsministeren, læser-
breve m.m. Læserbreve i den lokale presse truede med at »ville
tage deres medlemskab af Det konservative Folkeparti op til
fornyet overvejelse, hvis dette kunstprojekt var konservativ
skolepolitik«.

Alt materialet blev fremlagt for børnene i kronologisk or-
den, fæstnet med tape på bordene med røde indstregninger af
passager kunstprojektet vedrørende. Materialet blev gennem-
gået som et stykke samtidsorientering, helt bogstaveligt, hvor
de forskellige parter, der havde stået over for hinanden, skulle
udskilles, og hvor også registreringer af omtale af projektet i
hjemmene eller klasserne forud for projektet indgik.

Lærerne var af skoleinspektøren i et fortroligt notat blevet
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tilpligtede at gribe ind, hvis der under kunstprojektet foregik
ting, de ikke kunne lægge ryg til.

Børnene blev opdelt i to grupper og anbragt gruppevis ved
hver sit bord. Hun havde medbragt 12 fotostatforstørrelser i
bordstørrelse af en tegning forestillende tre personer, der sad
omkring et bord. Tegningerne var ens og blev lagt en på hvert
bord. Det var nu børnenes opgave på grundlag af det frem-
lagte materiale at navngive de tre personer, som dramatiserede
personer i det konkrete handlingsforløb, for derefter at for-
syne hver af de identificerede personer med en taleboble med
eksempler på udtalelser, der var fremkommet, eller som ud-
trykte indstillinger til projektet.

Under det hele blev de store tegninger kollektivt kolorerede
af børnene. De ens oplæg endte så forskelligt, som tænkes
kunne, men som en prægtig tegneserie. Kirsten Justesen for-
ærede materialet til skolen som en synlig erindring om kunst-
dagene.

Blasfemisk scene
På andendagen havde Eric Andersen sine 11 elever, og han
satte tolv stole rundt om et bord, lagde dug på og tændte leven-
de lys. Han tændte for varmeovnene og gjorde det i det hele
taget hyggeligt for den udvalgte gruppe.

Der var hele tiden fuldt hus i Thorsens timer. Nogle af ele-
verne blev iført hvide lagener og optrådte i forskellige scener
af Jesu liv, hvoraf en efter sigende var en meget ærbar frem-
stilling af Jesu fødsel med julesalmer og det hele. Det så jeg nu
ikke.

Børnene elskede Thorsen. Hans menneskelige varme tog dem
straks med storm. Han legede, spillede og sang harmløst med
børnene og optog det hele på video til ingen verdens nytte.

Den scene, jeg overværede sammen med skoleinspektøren,
var dog klart blasfemisk: Thorsen fremstillede korsfæstelsen
med en pige i en 9. klasse ophængt dansende og vrikkende
med kroppen på korset, mens hvidklædte elever sambadanse-

395



de rundt om Golgata-korset og sang »Se den lille kattekil-
ling«.

Stolekompositioner
Kunsthistorisk enestående var det at følge den amerikanske
kunstner Dick Higgins’ dansktimer indeholdende instruktive
eksempler på den nyeste tids kunst inden for FLUXUS, per-
forming Arts, lyddigte, musik og happenings.

Han havde kun 9. og 10. klasse, men hver klasse i tre timer.
Dick Higgins’ FLUXUS-stykke til lejligheden hed »Fluxbørs
for Oscar Wilde«.

Sentimentalitet er kendskab til værdi og uvidenhed om pris.
Kynikeren kender alles pris og intets værdi, (Oscar Wilde). Han
ville på basis af medbragte objekter undersøge om en klasse var
sentimental eller kynisk. For at kunne deltage i samarbejdet
skulle eleverne medbringe en ting, som de hver især fandt
værdifuld, eller som havde en særlig betydning. Enhver begri-
ber vel, at der var flere vidskræmte hunde og røde knallerter
blandt det rige udvalg, som blev stillet op til beskuelse i klassen.

Hver elev blev forsynet med papir, og alle ting fik et num-
mer og blev skrevet op på tavlen. Hver enkelt elev skulle her-
efter lave sin egen rangliste over alle tingene. Listerne blev ind-
samlet og en registrering foretaget af, hvorledes hver enkelt
ting var blevet placeret. Det er altid nemt at fastslå det bedste
og det ringeste, men ud af 23 medbragte ting krævede mindst
de ti midterste svære overvejelser: Er en kikkert bedre end en
styrthjelm, en salmebog mere værdifuld end en lille logrende
hund? En efterfølgende opfordring til at bytte, f.eks. nummer
2 byttet med nummer 1 eller 3 gik kun trægt.

Bagefter læste kunstneren nogle lyddigte. Han var blevet så
optaget af lyddigte, at han var i færd med at samle et helt lyd-
digtbibliotek. Da stemmen er essentiel ved oplæsningen, kan
der ikke her gives eksempler.

Kun få elever erkendte vistnok, hvilken enestående situation
de oplevede, da kunstneren spillede nogle af sine egne kompo-
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sitioner for dem på klaver. Eleverne flokkedes om klaveret, og
Dick Higgins gav sig tid til at forklare instruktionerne, der var
tilknyttet notationen, der var tegninger af kvindelige former
på fotograferet baggrund af lys og mørke.

Han spillede på sorte tangenter med håndkanten, når der
var mørke i billedet, og hvide, når der var lys, piano i neu-
tralområder og på kropsområder forte, der gik over i fortissi-
mo når han nærmede sig erogene zoner i partituret. Der var
også instruktioner for tempo og rytme. Han udpegede hele ti-
den det sted, han nu spillede. Her i foråret sidder han i en kon-
certsal i Stockholm og spiller disse klaverstykker. Men hvilken
chance at få dem »forklaret«!

Dick Higgins levede sin opgave som lærer helt ud. Han gav
også eleverne en prøve på happeningformen. Eleverne blev
stillet i en rundkreds med ryggen til hinanden og med hinan-
den i hænderne. Inden for rundkredsen lige bag ved en af ele-
verne stod en enkelt stol.

Stole er ejendommeligt nok en hyppigt tilbagevendende in-
grediens i FLUXUS-opførelser. Der kunne udgives en tyk bog
alene med stolekompositioner, hvilket er meget mærkeligt og
uforklarligt for mig. Sommetider har jeg overvejet, om ikke
det rette monument for FLUXUS ville være en tom stol på et
podie, en stol, et monument, hvorpå alle folk kunne sætte sig
midt på slotspladsen.

Eleverne blev bedt om at gå rundt i kreds med hinanden i
hænderne skridt for skridt. Hver gang en elev kom ud for sto-
len, skulle denne sætte sig på stolen et øjebik for derefter at
rejse sig. Hele kredsen gik derefter et skridt til højre, og den
næste satte sig. Det havde karakter af religiøst ritual, men ikke
fremmed for skoleeleverne.

Ind imellem eksemplerne fortalte kunstneren til de opmærk-
somt lyttende elever om en komposition, han havde skrevet
for FLUXUS-kunstneren Emmett Williams, da de havde været
i København sidste gang i 1962. Det var en komposition, der
kun skulle spilles, indtil en eller anden i salen kom til at hoste.

397



Men der kunne jo godt gå nogen tid, så kompositionen havde
en længde af 20 minutter.

Stakkels det menneske, der uforvarende under denne kon-
cert kommer til at hoste i en pakket koncertsal! Han får alles
øjne rettet mod sig.

Rygte som steppebrand
Flere udenforstående spurgte bagefter, om et system nu efter
den vellykkede forestilling på skolen, der af alle blev betegnet
som overordentlig vellykket, kunne udvikle sig, således at sko-
len også i fremtiden blev ramme om sådanne forestillinger, om
FLUXUS ved sin karakter af kunstnerisk grundforskning her-
med endelig havde fundet sit publikum. Det ville være meget
lidt FLUXUS.

Kunstnerne kunne bedre tænkes næste gang at prøve at ud-
føre politibetjentens arbejde, forbryderens, soldatens, ban-
kernes, men de vil altid være sig selv stillet over for den opga-
ve, de påtager sig. FLUXUS er ikke en kunstform, som søger
publikum. Tværtimod. Elevernes og lærernes positive reak-
tion kom ganske uventet.

Døren ind til hemmelighedshuset på legepladsen var her-
metisk lukket under hele fredagen. I frikvartererne samledes et
lille råd bestående af 11 elever med betydningsfulde udtryk i
ansigterne og anført af en lidt frysende Eric Andersen. De luk-
kede sig ind i huset og låste omhyggeligt efter sig.

Ved de tændte stearinlys og den hvide dug fortaltes hemme-
ligheder. Og dem kender ingen af gode grunde, thi så er de
ikke hemmeligheder. Men på et tidspunkt af dagen løb det
rygte som en steppebrand over hele skolen, at en af hemmelig-
hederne var den, at kunstneren Tom Krøyer slet ikke eksiste-
rede. Var der en forræder blandt de edsvorne?

Der fortaltes også, at det fra første færd slet ikke havde væ-
ret meningen at lave nogen kunstforestilling overhovedet, men
at det hele var et personligt opgør mellem et skolenævnsmed-
lem og skoleinspektøren.
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Stillet over for dette holdt Eric Andersen blot sit garantido-
kument op, hvorpå der klart og tydeligt stod, at alt, hvad der
blev fortalt fra hemmelighedsrummet, ville være falsk og
usandt. Og det var jo rigtigt.

Hjemmeopgave

Et klassesæt med skruetrækkere og en tromle ledninger er til
rådighed for opgavens løsning.

Skru dørklokken af derhjemme og anbring den på muren uden-
for døren. Flyt samtidig ringeklokken indendørs.

Når du vil ud, ringer du på.

Du kan blive ved, indtil nogen kommer forbi og råber »Kom
ud«.
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Til Eric Andersen

Jeg er ked af at måtte meddele, at min søn Bjørn for en gangs
skyld ikke har udført sin hjemmeopgave. Hertil er der imid-
lertid flere årsager: For det første er vores indkørsel 60 m
lang, og hoveddøren er altså ganske langt væk fra vores lille
privatvej. Det er derfor yderst sjældent, at nogen kommer
forbi hoveddøren og kan sige »kom ud«. Hertil kommer, at
vores indkørsel p.t. er yderst glat. En forbipasserende barm-
hjertig samaritan, der vover sig ind ad indkørslen for – henne
ved hoveddøren – at sige de forløsende ord »kom ud!« vil
derfor udsætte sig selv for alvorlig overlast. Jeg foreslog der-
for Bjørn at anbringe ringeklokken på raftehegnet mod vejen
og hænge en råber ved siden af. Dette fandt han var en ud-
mærket idé, der imidlertid strandede på, at det udleverede
stykke ringeledning kun var ca. 87 cm langt. Med dyb bekla-
gelse måtte vi derfor konstatere, at vi ikke kunne konstruere
nogen rimelig løsning på opgaven.

Med venlig hilsen        sign
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Gymnastiktime med Niels Lomholt.

Det populære hemmelighedsrum til frikvarterrne.
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Den amerikanske FLUXUS-kunstner Dick Higgins undeviser i dansk.

Fire af de 12 billeder, som blev resultatet af Kirsten Justesens undervisning
i samtidsforskning.
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Fysiktime med William Louis Sørensen, »Lydfri kontakt«.

Jens Jørgen Thorsen iscenesætter korsfæstelsen i en af de mindre klasser.





Af Ophørsudsalg





Konsulinden

Da den gamle konsulinde efter længere tids tiltagende blind-
hed skulle på plejehjem, påtog en fjern bekendt, som havde
kendt konsulinden under konsulens embedsperiode i Sydaf-
rika, som eneste pårørende, sig at rydde hendes lejlighed, sen-
de indbo på auktion og rydde værdiløse ting af vejen.

En container blev bestilt opstillet neden for vinduerne til
den lille tre-værelsers lejlighed på Amager.

Jeg bistod i det praktiske, der snart viste sig at skulle tage
langt mere tid end først antaget efter lejlighedens størrelse. I
løbet af et menneskeliv samles meget sammen.

Jeg fik det arbejde at sende – ud gennem vinduet fra tredje
sal og ned i containeren – alle ting, der skulle bortkastes: Gam-
le aviser, blade og andre værdiløse papirer, hvoriblandt også
endnu ubeskrevet brevpapir. Ingenting og alt muligt.

Meget havde man lyst til at gemme. Der var gamle aviser fra
Riga, fra 1934, fra et land, der ikke længere eksisterer. Selv
gamle nyheder er værdifulde minder i en ikke længere eksiste-
rende sammenhæng. Dette kaldes dokumentation.

Under dette arbejde, som er et dødens arbejde, fandt jeg et
manuskript, der var lagt i en bunke med affald, som skulle
smides i containeren. Et hastigt gennemsyn var foretaget af
den, der forestod denne beslutning, og som eksekverede døds-
domme så at sige hvert sekund under oprydningen. Under ma-
nuskriptet lå en kopi af det samme manuskript, dømt sum-
marisk sammen med sin original. Tankeløst kastede jeg det
første ud, men hæftede mig ved titlen på kopien.

Der stod »Oplevelser i dansk udenrigstjeneste, Hamburg
1942-1947«.
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På grund af mit specielle forhold til denne periode fik jeg
lyst til at læse manuskriptet og stak kopien til mig og fortsat-
te med at kaste gamle fotografier – oftest er disse tilfældige fo-
tograferede skud det mest ligegyldige i verden – gamle post-
kort – andre er betalt for at finde og samle de vigtigste – samt
personlige breve, bordkort med indbydelser, uudfyldte ud, ef-
ter først at have lagt dem i en stor sort plasticpose!

Dette kaldes pietet.
Mens jeg læste manuskriptet efter at jeg sent på aftenen kom

hjem, blev jeg meget optaget af det.
Aldrig tidligere havde jeg mødt en så lille mand, en lille em-

bedsmand, der vel nok er noget af det mindste, man kan fore-
stille sig, repræsenterende det officielle samfund i en vanskelig
situation på et uhyre vanskeligt sted. Kunne et menneske i hans
position virkelig være så almindelig, så ualmindelig alminde-
lig?

Navnlig hæftede jeg mig ved beretningen om hans genvor-
digheder med sin foresatte, der fyldte det meste af beretningen.
Midt i en verdenshistorisk ulykke, hvor 50 millioner menne-
sker blev myrdet, og hvor han sad i begivenhedernes centrum,
er det lige før han beskylder sin foresatte, generalkonsulen,
som han oven i det hele udstyrer med nazistiske sympatier, for
med vilje at udsætte sin vicekonsul, forfatteren, for livsfare,
for at slippe af med ham under et britisk bombardement
bestemt for det nazistiske Tyskland.

Det er en Hamlet, en bitter mands hævn over udenrigstje-
nesten, disse erindringer om al den ulejlighed tjenesten volder
ham i hans eneste betydningsfulde forehavende: Dette, at have
det rart i al kærlighed med sin elskede kone, en kærlighed, der
går som en rød tråd igennem erindringerne, men skrevet i em-
bedsmandens tørre sprog.

Det blev tidlig morgen, før jeg lagde manuskriptet fra mig
og slukkede et lys, der allerede var erstattet af det blege dags-
lys.

Manuskriptets forside havde bemærkninger, der viste, at det
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havde været konsulens hensigt at offentliggøre det. »Forlagets
navn« havde han sirligt skrevet forneden, og han havde ind-
rammet en plads til et fotografi lige midt på siden, »Fotografi
af Hamburgs bombede danske sømandshjem«. Erindringerne
ser ud til at være skrevet efter hjemkomsten fra Tysklands in-
ferno, hvor han de sidste år fungerede som konstitueret dansk
generalkonsul, og på samme tid skrevet før udrejsen som kon-
sul til Johannesburg i Sydafrika, en udnævnelse, han bittert
betegner som en degradering, en »tak du beuf« for hans ind-
sats i Hamburg under verdenskrigen. Han ønskede sig san-
delig ikke medaljer for sit arbejde, men han havde dog også
gerne undværet at blive degraderet for det arbejde, han uden
nogen lyst havde udført med at redde kastanjerne ud af ilden
for den umulige, men alene i egne øjne geniale, generalkonsul,
efter denne underordnedes, vicekonsulens, beskrivelse, side op
og side ned.

Jeg fik lyst til at skrive om konsulindens umyndiggørelse og
plejehjemsanbringelse i det samfund, de begge havde brugt de-
res liv så fuldstændigt på at tjene. Jeg var forarget over et so-
cialt forhold, som jeg hidtil intet kendskab havde haft til, men
som er en social skandale. Der mangler styring i vor behand-
ling af hjælpeløse mennesker, der hverken er døde eller leven-
de, der hverken er under rådighed over deres bo eller uden.

Man kan forestille sig med hvilke følelser konsulen ville
have fulgt konsulindens behandling, hvis han havde levet. Han
ville bestemt have skrevet et nyt afsnit til sine erindringer med
samme grundtone af forargelse, bitterhed, undertrykkelse af
menneskets hjælpeløshed, som er vort eneste fælleseje.

Konsulens erindringer var røsten fra graven, som gav mig et
tydeligt billede af et liv i formfuldhed og korrekt optræden,
etikette i tjeneste for en stat, der nu til gengæld opførte sig som
en gadedreng over for enken.

Konsulens erindringer er en bitter mands skrift. Hvor findes
der dog mange mennesker af konsulens omhyggelige pedan-
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Konsulen.
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Konsulen og konsulinden.



tiske støbning, og mange der har brug for at frigøre sig fra bit-
terheden ved at skrive om den. Der ligger næsten et personligt
handicap bag ved ethvert seriøst skriveri, som man ikke kan
tilbageholde udformningen af.

Konsulens liv havde bestået i at sørge for, at alt gik rigtigt
til. En indviet i ordenskapitlets verden ville vide, at han dog
ikke havde fået alle de ordener, som han skulle have haft. Der
var uorden i ordenerne. Og nu, overdraget til hjælpeløsheden,
konens uværdige sortie. Det plejehjem, hvorpå konsulinden
blev anbragt, fik behændigt gjort sig selv til universalarving,
men viste iøvrigt så ringe interesse for konsulinden, at de ikke
engang følte sig foranlediget til ud af de mange penge og øv-
rige værdier, de arvede, at tage initiativ til at indrykke bare den
mest nødtørftige dødsannonce, der officielt fortalte omverde-
nen om hendes død.

Denne person, der hele sit liv havde levet efter officielle pro-
tokoller, blev her streget ud ved en etiketteforbrydelse af form-
løshed, som lå helt uden for den verden, hun havde levet sin
hele tilværelse i.

Jeg gemte fra oprydningen i lejligheden også et fotografi af
de to, formentlig netop fra tysklandstiden eller lige derefter.
Han bærer uniform med trekantet hat. Hun bærer en varm
pels.

To menneskeliv var blevet udmanøvreret. Andre udmanøv-
reres hver dag. Æret være deres minde.

Konsulen havde været død i mange år. Konsulinden, der som
nævnt var født i Riga i Letland, sad alene tilbage i sin lille lej-
lighed i en ejendom for pensionerede embedsmænd og deres
enker på Amager.

Jeg så derude, som pensionister, flere af de embedsmænd fra
Undervisningsministeriet, der i min tidlige ungdom havde sendt
mig afslag på alle de ansøgninger, jeg kunne nå at skrive. Nu
så de helt fredelige og tilforladelige ud.

Konsulinden var med årene blevet mere og mere sær. Hen-
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des livs store interesse havde været astrologien, og hun gav sig
af med at forudsige fremtiden, hvilket var meget praktisk, idet
hun til sin fremadskridende senilitet også kunne føje sit tilta-
gende svage syn.

Hun kunne til sidst ikke klare sig selv og besluttede omsider
at flytte ud på et af blindesamfundets solgavehjem.

Kun en fjern bekendt havde hun foruden fru Hansen, som
gjorde rent hos hende. Fjerne slægtninge til hendes mand in-
teresserede sig ikke for hende.

Og hun havde gjort testamente til fordel for en international
astrologisk orden, »Rosa Chrusion«, med hovedsæde i USA
og lige så multinationalt som et kirkesamfund.

I bankboksen lå det russiske sølv, fortaltes der.
På gulvene i den lille lejlighed lå en anden mindre formue

bestående af ægte tæpper, kaukasiske, persiske, store, små,
kostbare og mindre kostbare. Et stort stik af Napoleon ved
Waterloo hang på væggen, franske empireopsatser stod i kro-
gene, og ... var det russisk empire i de små stole med guldkan-
terne?

En container blev sat ned foran vinduerne. Da jeg første gang
trådte ind, få dage efter at hun selv var flyttet ud på solgave-
hjemmet, opdagede jeg, at alle juleplatterne var fjernet. For-
mentlig fru Hansens sidste rengøring. Hun havde nøgle og
kom de næste dage igen og igen. Indimellem havde hun na-
boer og nevøer med. De skulle »lige se sig omkring«.

Ved en første undersøgelse fandtes 24.000 kr. i kontanter
fordelt i skabe og gemmer. De blev indsat på bankbog. Ægte-
mandens møntsamling og frimærkesamling blev også hurtigt
fundet.

Konsulinden vidste godt, der lå penge. Fra sit nye opholds-
sted lå den gamle dame og dirigerede senilt og viljefast slaget
om sit hjem. Magtesløse slag i luften. Hun var sat ud af spillet.

Der blev indkaldt vurderingsmænd fra auktionerne.
En lille væver vurderingsmand gik alting meget hurtigt igen-
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nem som et insekt i et ådsel. Så spurgte han: Er der nogen, der
har været oppe på loftet?

En vurderingsmand fra byens fornemste auktion antog med
trutmund, at den lille franske empireopsats formentlig var
10.000 auktionskroner værd. En forgyldt konsol havde tilhørt
kongen af Preussen. Det stod noteret på den. Den var rædsels-
fuld. Og værdifuld.

Den stod på et meget fornemt sted i den lille lejlighed.
Den lille vævre vurderingsmand fremturede som en støver,

der følger et spor. Er hun kommet på plejehjem? Så skal I bare
se. Så går der ikke lang tid før testamentet bliver lavet om til
fordel for plejehjemmet, og så dør hun en uge efter.

Vurderingsmanden fra den meget fine auktion lod som om
han slet ikke bemærkede kollegaen med de meget frejdige ud-
talelser.

Det hele er sat i system, fortsatte han. Også selvom de ikke
kommer på plejehjem. Der er nogen, der har specialiseret sig.
De lader sig ansætte som hjemmehjælp. Så går de rundt i lej-
ligheden og fotograferer tingene. De viser billederne til antik-
vitetshandlerne, og er der ikke noget af værdi, så lader de sig
fyre og går videre til den næste. Det er fuldstændig som ådsels-
gravere. Stol bare på jeg ved, hvad jeg taler om.

Næppe var den lille vurderingsmand og hans værdige kol-
lega ude ad døren, før forstanderinden for plejehjemmet tren
ind i den lille lejlighed. Med kyndig mine så hun sig omkring
og pegede på det største og det kostbareste af de ægte tæp-
per.

Dette her kan vi få ud. Det kan ligge i dagligstuen. Så har
hun da det at se på derude. Og det der. Og de to der. Stakkels
lille hun.

Vi viste forstanderinden en lille kommode, som ville være
meget praktisk at have med sig.

Nej, det går ikke. Vi tager mahognikommoden derovre i ste-
det. Derefter blev der foretaget et skønsomt men kyndigt ud-
valg af mindre, men kun meget værdifulde ting.

414



Om aftenen fik konsulinden bankbogen og sine smykker ud
tillige med konsulens mønt- og frimærkesamling.

Hun var blevet mistænksom, derude, og det kunne ingen
fortænke hende i. Hun tog en stor diamantring ud af smykke-
skrinet.

Er dette ikke den store diamantring?
Forstanderinden stod med et ømt blik henne i døren og læ-

nede sig mod karmen.
Den skal min niece i Australien have efter min død.
Men det skal jeg nok sørge for selv, sagde hun, så sig rundt,

og lukkede smykkeskrinet hårdt, som om det var en bolsje-
dåse.

Hendes øjne svømmede og stemmen lød forurettet.
Pelse blev fordelt mellem forskellige mennesker på det im-

proviserede og eneste mulige oprydningshold. Men hver gang
konsulinden fik et indfald om at få denne eller hin pels ud,
måtte den hurtigst muligt findes frem og bringes ud.

I containeren forsvandt bøger og blade, skidtgods af enhver
art, som ingen havde anvendelse for, køkkengrej blandet med
russiske bøger. Ja, jeg stak en enkelt russisk bog til mig, som
ellers skulle i containeren. Jeg kan ikke læse et ord af den. Men
den virkede på samme tid både menneskelig og utilnærmelig.
Og så var der konsulens erindringer. Dem tog jeg som nævnt
også en kopi med af. Den fandtes i to maskinskrevne eksem-
plarer. Den ene tog jeg. Den anden skulle i containeren. Sam-
men med alt det andet.

Alt salgbart blev afhentet af to omgange. Det finere til en
slags auktion, det mindre fine til en anden slags auktion.

Stormesteren for den astrologiske orden i Danmark kom ud
for at bese arvegodset. Han var blandt alt det andet betænkt
med et legemstort maleri af konsulinden i guldramme. Han
lod hende vide, at han ville foretrække stikket af Napoleon
ved Waterloo. Derefter blev hele logen strøget af testamen-
tet.

Enkelte dele af boet blev testamenteret til den fjerne be-
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kendt, som ryddede op i boet, et arbejde, der strakte sig over
14 dage, kun forsødet ved samtidig udtynding af et mindre la-
ger desværre kun halvgode vine, der lå på langs oppe over
entréhylden.

Efterhånden som lejligheden blev ryddet, eller rettere blev
pakket i kasser for at kunne ryddes, fandtes et væld af gamle
kjoler fra konsulindens ungdom i 20’rnes og 30’rnes diploma-
tis selskabsliv. Flere hundrede kjoler dukkede op. Alle var de
gemt til ingenting. Hatte, som kunne fylde et helt museum, ud-
ført, eller skabt, som det hedder, af hattekunstnere i det mon-
dæne Berlin eller Paris. Det var et stykke kulturhistorie vi her
passerede på vej til graven. Der gik en hel dag med at prøve.
Gamle fotografialbums blev hastigt gennembladet, uden no-
gen rigtigt gjorde sig klart hvorfor, før de forsvandt ud gen-
nem vinduet til den taknemmelige container, konsulparret for-
an bilen i de østrigske alper, venner omkring et bord, en ung
student med hue på. Hvor var hun i dag?

Dagen igennem stod folk på gaden med hovederne nede i con-
taineren. Hvad var der ellers at gøre?

Der var grænser for, hvor meget tid, der kunne bruges på det
hele. Hvor var samfundets socialarbejdere henne? Intet hand-
lede om denne situation i vore sociallove.

Fuldstændig omtumlet og forvirret satte den gamle konsul-
inde sig ustandseligt i forbindelse med dem, som ryddede op.
Det var meget effektive mennesker. Hele tiden skulle hun have
så dette så hint bragt ud til sig. Til sidst ringede en myndig for-
standerinde:

– Der er slet ikke plads til alt det, som konsulinden ønsker
ud. Hun er en gammel nærig rad. Sig til hende, at resten bliver
sendt ud med specialtransport hver gang hun beder om noget,
så skal hun snart indstille den trafik.

Der var guldsko og balkort. Bordkort og indbydelseskort.
Visne buketter gemt til minde om en særlig sød begivenhed.
Hvad skulle man gøre med det? Store hatte med sorte svungne
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skygger og blomster i stærke farver både på undersiden og
oversiden af hattene. Kjoler, der passede til, både vampede,
stramme, i sølvlamé, og store strålende lange kjoler, kække
sporty kjoler i tidens stil, som iøvrigt er dagens stil, ditto hatte
og små selskabstasker, i sig selv værdiløse ting, men en verden
af ting, som den gamle dame havde glædet sig over på et tids-
punkt i sit liv.

Det var et museum af et liv og et tidsbillede, udestrueret.
Destrueret var det et billede på vor virkelighed i dag.

Midt i det hele stod hun pludselig en dag i døren. Ingen hav-
de set hende komme ind. Hun støttede sig til en lille sort stok
med sølvknap. Hendes hår var helt uldent af et langt livs æt-
sende farvestoffer, kinderne sprukne, øjnene søgende og slu-
gende alt det, de ikke kunne se. Læbestift i heftigt anbrag-
te klatter. Mascara sad hid og did. Hun havde en værdighed
som en bordelmutter. Hun var et levn fra et uddøende borger-
skab.

Hun sagde først ikke et ord. Hun bare gik rundt i det hele,
som en feltherre inspicerer en slagmark med lig spredt om-
kring sig, tidligere venner, i et liv før slaget var begyndt. Alt ar-
bejde med at pakke stoppede. Man hørte børn nede ved con-
taineren.

Hendes sherryflaske blev diskret stillet til side i en vindues-
karm. Der var ikke noget at sidde på.

Hen over gulvet stod nogle bogkasser til auktionen; rejse-
skildringer, ordbøger, russisk-dansk, italiensk-dansk, dansk-
tysk.

Er der nogen, der har set mine grønne briller, spurgte hun
pludselig frem for sig, ikke henvendt til nogen specielt, men
vrissende som til en af hendes tidligere boys i Sydafrika.

Der lå en bugnende cigarkasse med briller og lorgnetter og
vifte. Imellem dette lå de grønne briller, som en hånd rakte
frem til hende.

Her fru konsulinde ...
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Det var godt.
Nej, jeg skal ikke bruge dem. Jeg ville bare være sikker på,

at de ikke blev borte.
Der var vist noget andet, hun også skulle spørge til. Men det

havde hun glemt. Det var måske det, som hun overhovedet var
kørt ind for at spørge til. Men uden at tage afsked forlod hun
igen lejligheden, som hun var kommet. En fulgte hende ned til
taxaen, som hun havde ladet vente nedenfor.

Fru Hansen havde været der samme morgen. Der manglede
flere tæpper. Hun havde haft billejlighed. Hun aflagde også
besøg på blindehjemmet for at indgive konsulinden den tanke,
at der var nogen, der bare tog til sig og plyndrede for fode i lej-
ligheden.

Et eller andet sted i baggrunden var der en advokat. Men
selvom han var blevet kontaktet, havde han ikke fundet lej-
lighed til at foretage sig noget. Hans klient levede jo og kunne
flytte, hvorhen hun ville. Hun var heller ikke i juridisk for-
stand uden rådighed over sit bo. Der forventedes ikke rent ju-
ridisk noget af ham.

Det var en sørgelig afslutning på alt det, som et menneske
kan muge sammen hele sit liv. Ingen af de, der arbejdede med
det, havde noget som helst forhold til den gamles liv, og da jeg
om natten lå og læste i konsulens erindringer stødte jeg på en
omtale af overrækkelsen af en æresprotokol i Hamburgs Senat
med billeder fra værtslandet, en bog, som de havde fået ved en
højtidelighed i anledning af deres afsked. Jeg huskede, jeg
havde smidt den mappe ud gennem vinduet fra tredje sal ned i
en lang bue midt oven i containeren, hvorfra den, hvis den
ikke var taget op af interesserede fra kvarteret var endt i 350
graders ovnen i en forbrænding af samme slags som selv det
smukkeste menneske med selv de smukkeste erindringer, skal
igennem som en sidste oprydning i sit liv.

Den gamle regerede stadigvæk. Hun nægtede at tale til de
ansatte på hjemmet. De var hende for vulgære. Kun ganske få
fik tilladelse til at lade sig terrorisere af hende.
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Men astrologien holdt hun ved lige. Hun advarede folk
imod at gøre det ene og det andet, og en dag sagde hun:

De skal såmænd ikke have så ondt af, hvad den lille fru
Hansen går og foretager sig. Hun dør meget snart.

Ja, jeg tør næsten ikke fortælle det. Men kun en uge senere
døde fru Hansen.

Det blev nu lidt uhyggeligt at gå rundt derude. Men julehil-
sener og dannebrogsflag skulle jo i hvert fald ud til forbræn-
dingsanstalten. Den bekendt, der havde hjulpet konsulinden
med at flytte ud og få ryddet lejligheden, måtte undskylde en
kort afbrydelse, da hun i forretning skulle på en længere uden-
landsrejse.

Men den gamle konsulinde blev helt ude af sig selv ved denne
fratagelse af det sidste, hun ejede, en hjælper i sit sidste oprud.

Hun talte hævngerrigt og småligt, stampede med stokken i
gulvet:

De rejser ingen steder, lille De. Det gør De ikke. Sådan som
stjernerne står, vil De aldrig vende tilbage.

Sådan som stjernerne stod rejstes der nu alligevel som plan-
lagt, og efter nogle ugers forløb kom hun da også velbeholden
hjem.

I mellemtiden sker der følgende:
Testamentet bliver efter afrejsen lavet om til plejehjemmets

fordel, det vil sige til fordel for blindehjemmet, og specielt det,
hvor konsulinden bor.

Den fjerne bekendt, der havde hjulpet hende, ville jo allige-
vel aldrig vende hjem ifølge stjernerne.

En uge senere sidder konsulinden på badeværelset og bliver
glemt for en kortere stund. Hun kommer til at fryse. Der bli-
ver undskyldt mange gange, og hun bliver lagt i seng. Hun
svarer nu ikke så meget igen.

Hun er blevet helt stille.
Hun får feber, og det er, som om hun ligger og tænker sig

meget nøje om. Hun overvejer at flytte bort.
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Efter kun få dages sygeleje dør hun uden at være blevet lagt
i respirator eller på nogen måde effektivt behandlet, som en
patient kan blive det i 1982.

Efter hjemkomsten fra rejsen opdager den besøgende på hjem-
met, at de ægte tæpper ikke længere ligger, hvor de lå. Møb-
lerne er fjernet, en ny er flyttet ind, og det vil ikke være velan-
bragt at spørge, hvor den store diamantring er henne, den,
som skulle sendes til Australien, møntsamlingen eller frimær-
kesamlingen. Det er heller ikke rigtig nogens sag. Sagføreren
er måske vågnet op til en standardbobehandling til et betrag-
teligt antal tusinde kroner. Men hvad kender han egentlig til
den diamantring? Hvis opgave er det at holde rede på sådant?
Døde erindrer ikke noget.

Ikke engang præsten havde noget forhold til den gamle
dame, han skulle begrave en tidlig forårsdag.

Han tog fejl af navnet, og i stedet for navnet, f.eks. Lund-
skov, sagde han hele tiden Lundgård, medens en af de fjerne
slægtninge, som var mødt op til den spartansk udstyrede høj-
tid hviskede ud gennem mundvigen til sin sidemand:

Man må sandelig håbe, Vorherre ikke går efter CPRnumre,
for nu har hun sgu en chance for at komme ind alligevel, den
nærige rad.

Til enhver syg bør der ansættes en rask. Der står ikke på
forhånd nogen klar til at hjælpe os. Det er det, jeg vil fortælle
med disse få linjer, nu hvor alting er for sent.
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Hvis alle mennesker bare bestilte
lige så lidt som jeg, så havde vi
ingen arbejdsløshedsproblemer.
Hvis de beskæftigede sig med det
samme som jeg, så havde vi mangel
på arbejdskraft.

425



Forhistorien

Nu skal jeg fortælle en historie fra det virkelige liv. Det er hi-
storien om det arbejde, jeg kender til, som burde have de bed-
ste fremtidsudsigter:

Jeg søger stillinger. Første gang jeg søgte stilling var jeg ikke
mere end 14 år. Da søgte jeg ind ved militæret, fordi der var
verdenskrig, og Danmark var besat. Det fik jeg 3 års fængsel
for, fordi jeg begyndte stillingen, før jeg havde fået den.

Jeg har faktisk fået afslag på alle de stillinger, jeg har søgt.
Derfor besluttede jeg for mange år siden at starte for mig

selv. Det var i 1957.
Det er en god idé, hvis man vil begynde for sig selv, at man

får en idé, som ingen anden har haft.
Det gælder også, når man skal skrive en bog.
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det sværeste er at

starte for sig selv. Det eneste man kan være sikker på er, at
man får jobbet. Og jo sværere det er, jo mere får man lov til at
være alene om det.

Nu er der gået mange år, og jeg har faktisk levet af at være
mig selv. Jeg har arbejdet med et og det samme i 28 år, så jeg
er ingen flakker. Jeg er fyldt 59 år og har overladt min virk-
somhed til yngre folk. Det er også et ønskejob, hvis de forstår
det, sådan som jeg har gjort det i alle årene:

Hver gang mit arbejde blev lidt for meget rutine, så lavede
jeg et projekt, ja projekt kaldte jeg det ambitiøst, og det gav
ubetalelige fornøjelser og kostede ofte kun, hvad man kunne
betale sig fra.

De var alle pengene værd.
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Jeg har skrevet om flere af disse projekter, jeg lavede, når jeg
var ved at køre træt i den daglige trummerum.

Jeg kan anbefale andre at gøre det samme.
Der er projekter til alle, der bare bøjer sig ned og samler

dem op.
Og man har det meget bedre bagefter.
Nu er der kun unge mennesker på min gamle arbejdsplads,

og jeg er spændt på, om dette med projekter fortsætter i frem-
tiden eller forlader virksomheden med mig, og måske følger
mig, således at jeg nu her kan starte nye projekter, f.eks. det
her med at søge nye stillinger.

Det har jeg jo ikke prøvet, siden jeg startede for mig selv.
Jeg går frem på den måde, at jeg dagligt studerer dagblade-

nes stillingsannoncer. I skulle prøve det, for døren åbnes til en
fantastisk verden af tilbud, og ingen, eller meget få, er for gode
til at kunne være med. Man sidder der og læser. Og lige plud-
selig, indimellem, som en lille hvid sky, ofte kun på størrelse
med et frimærke oppe i det højre hjørne af en klar blå himmel,
stopper blikket op ved en annonce, som man ikke kan se stiller
krav, som ikke de fleste almindeligt fornuftige mennesker kun-
ne bestride, hvis de fik muligheden for det.

Hver dag er en ny udfordring. Jeg føler mig som jægeren,
der jager i skoven, men uden selv at skyde nyder jagten, natu-
ren og den åbne himmel over sit hoved. Og så med et kommer
det unævnelige øjeblik, hvor blikket standser, og læsningen
bevæger sig fremad så at sige på tåspidserne. Man tør næsten
ikke tro sine egne øjne. Man læser den igen omhyggeligt og
grundigt. Der er ingen tvivl.

Der er den sgu.
Og så er resten af dagen ødelagt. Man formelig lægger sig

på lur efter, hvilket indhold man skal give sin ansøgning. De
første skitser bliver skrevet. En sjælden gang ryger hele an-
søgningen lige ned på et ark papir, og der er ikke et komma at
rette. Andre gange skrives om igen og igen. Der kan også være
sat en tidsfrist, oven i købet inden klokken 12 den dag, ansøg-
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ningen skal være indleveret. Det irriterer, og den sidste aften
krøller man sin ansøgning sammen. Man gider ikke søge en
stilling, hvor de begynder at koste rundt med en, før man er
begyndt.

Arbejdet med at søge stillinger bærer lønnen i sig selv. Det er
højdepunkt og lønningsdag hver morgen, når posten kommer,
og der er et svar. Pludselig fanges blikket af et logo fra et kæm-
pefirma. Sådan et, som ellers kun skriver til en, hvis de har en
regning, de gerne vil have, man skal betale.

Man går lidt rundt om sig selv med brevet. Man tør ikke rig-
tig tro sine egne øjne.

Man har søgt stillingen som direktør for foretagendet.
Under andægtig højtidelighed åbnes kuverten. Indholdet er

kun på 3-4 linjer.
Man skal ikke miste modet af den grund. Det fine brevpa-

pir, også med det berømte logo, foldes ud. Ens navn står oppe
i hjørnet. Det er blot en bekræftelse på, at ansøgningen er
modtaget. Af uforklarlige grunde regnede jeg altid i begyndel-
sen dette som en halv ansættelse. Men det opdagede jeg hur-
tigt, der ikke var den allerringeste grund til.

Hvis arbejdet fortsætter, som det er begyndt, kan man være
sikker på at have fast arbejde med at søge stillinger i mange år.
Ja, der er ikke noget forkert i at kalde det for et arbejde. Og
det er lige før, det også er et projekt, et af de gamle.

Jeg kan ikke lade være med indimellem at besøge min gamle
arbejdsplads, når der kommer et interessant svar.

Så læser jeg svaret højt, og somme tider opfordrer de mig
også til at læse højt for dem, hvad det egentlig er, der svares
på. Oftest siger de, at de godt kan forstå, jeg ikke fik det job.

Men jeg er da heldigvis en fri mand og kan forlade de unge
mennesker og gå hjem til mig selv med en avis under armen,
eller i dyb overvejelse over, om man ikke kunne finde et job,
som slet ikke var annonceret.

Men det ville bare blive en gentagelse af det knoklearbejde,
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jeg har haft nu i 28 år, og som jeg netop er sluppet helskindet
ud af.

Et projekt skal ikke bare være nyt, men også af begrænset
varighed. Ellers vil det uundgåeligt ende som en grøntforret-
ning. Der er mange spændende tilbud i aviserne. Derfor er jeg
kræsen, og hvis jeg fik en af de stillinger, jeg søger, så ville jeg
være ude af den stilling, jeg netop har fået, stillingen, hvor jeg
søger en stilling.



Jeg søgte stillingen som kulturattache ved ambassaden i
Washington. Jeg kan ikke længere finde ansøgningen. Den lig-
ger nok i rigsarkivet. Men jeg husker, jeg skrev, at jeg ville
arbejde for, at Danmark importerede en hel masse legetøj fra
USA. Det var lige, hvad vi manglede. Krigslegetøj, og det hele.
Man kunne for at begynde et sted sende de flotte amerikanske
legetøjskataloger, f.eks. det årlige katalog fra Parker Brothers
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og Lockheed fabrikkerne ud på det danske bogmarked, så alle
børn og voksne kunne se, hvad vi gik glip af herhjemme:

Både missiler, tanks, atomdrevne ubåde og nogle bombefly,
der kunne rense et helt gulvtæppe på et øjeblik.

Men jeg ville ikke bare importere fra USA. Det var jo strengt
taget ikke kulturattacheens opgave. Jeg ville også eksportere:

Jeg har altid syntes, at den danske sangskat var en alt for
upåagtet eksportvare, som vi alle havde arbejdet for lidt på at
fortælle andre om eksistensen af. Jeg har prøvet en sen natte-
time på en parisisk café i en kælder ved Place de la Contres-
carpe. Men jeg blev bare smidt ud. Måske er jeg personligt en
dårlig sælger, men det berører ikke produktet. Man sidder
rask væk og skråler irske, skotske eller engelske folkesange.

Må jeg bare spørge:
Hvor kommer den danske sangskat ind i billedet?
Vi har et stort underskud på vor betalingsbalance, når det

gælder den danske sang.
Jeg sluttede min ansøgning med at skrive, at jeg aldrig havde

været i Amerika, men at jeg godt vidste, hvor det lå, og hvor-
dan man skulle komme dertil.

Efter et stykke tid, hvor Udenrigsministeriet overvejede ind-
komne ansøgninger, sendte de mig mit første afslag.
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Det første afslag slog mig ikke ud. Faktisk havde jeg ikke reg-
net med at få den stilling, men ville bare øve mig lidt på, hvor-
dan man søgte en stilling.

Jeg fortsatte straks derefter med at søge en stilling som pro-
fessor ved Kunstakademiet.

Man skal huske, at som ansøger har man ret til at få at vide,
hvem der ellers søger, og hvad indstillings-udvalget mener om
de enkelte. Det kan man lære meget af.

Jeg husker, at jeg skrev i min ansøgning, ja den har jeg heller
ikke gemt, at jeg ville smide kunstnerne ud af Kunstakademiet
og ansætte dem i erhvervslivet, så de kunne lære at bestille no-
get, og så ville jeg smide nogle erhvervsbosser ind på Kunst-
akademiet og for dyre penge undervise dem i at lave projekter.

Jamen han er jo slet ikke maler, havde udvalget blot skrevet
som kommentar til min ansøgning.

Jeg har endnu afslaget fra Kunstakademiet. Jeg synes nok,
Wilhelm Freddie er en god maler, men jeg kan ikke se, han
egner sig som professor. Det er helt italiensk at udnævne en
person til professor, bare fordi han er en god maler. Jeg er fuld-
stændig uenig i indstillingsudvalgets bedømmelse. Men det er
desværre ligegyldigt.

Anden stilling





Tredje stilling

Så søgte jeg igen et professorat på Kunstakademiet.
Ja, jeg ved ikke, hvorfor det hele tiden i den første tid dreje-

de sig om professorater på Kunstakademiet. I virkeligheden var
det lidt fantasiløst, så jeg forstår godt, jeg ikke fik de stillinger.

Jeg tror, forklaringen er, at jeg blot benyttede mine ansøgnin-
ger til at udtale mine personlige synspunkter i kunstspørgsmål
og tvinge en kompetent forsamling til at tage stilling til dem.

Det er ikke hver dag, man får den chance.
For min næste ansøgnings vedkommende var ansøgningen

en hel bog!* I forordet skriver jeg, at dette er, hvad jeg det
første år havde tænkt mig at undervise efter, hvis jeg fik stil-
lingen. Den dag i dag ved jeg ikke, om hele udvalget har været
igennem bogen. Det ville de have godt af. Bogen blev indsendt
til udvalget som manuskript.

De ansatte Gunnar Aagaard Andersen. Det ville jeg også
have gjort. Jeg sendte den nyslåede professor mit manuskript,
og vi var lige gode venner for det.

Man kan spørge sig om resultatet er vigtigere end arbejdet.
Om ansøgningen er vigtigere end svaret. Om rammen er bille-
det. Min kone siger med ængstelse i stemmen, at jeg skal passe
på, for hvis jeg bliver ved, så får jeg efter statistiske sandsyn-
lighedsberegninger en af de stillinger, jeg søger. Og hvad vil du
så gøre, spurgte hun. Jeg synes ikke på forhånd, der er grund
til at bekymre sig om den mulighed.

*»Billede eller kunst?« udgivet i samarbejde med Borgens Forlag 1973.
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Min arbejdsplads

Min arbejdsplads, hvor jeg sidder og søger mine stillinger, er
min lille lejlighed i Nærum, opgrænsende til Dyrehaven, og
med en lille have foran, hvor jeg kan gå frem og tilbage på
græsplænen overvejende, hvad der vil ske, hvis en af annon-
cørerne reagerer positivt på min henvendelse.

Det er altid meget afslappende at gå og spekulere på noget
aldeles usandsynligt. Inden døre er mit lille hjem møbleret
med skrivepult og skrivebord, 26 tommers farvefjerner, og be-
hagelige lænestole til at falde hen i på sine gamle dage.

Om morgenen ligger jeg oppe i min seng og hører avisen
dumpe ind gennem brevsprækken.

Lidt op ad formiddagen får jeg en hyggelig snak med Ebbe
Post, som bringer mig brevene.

Forleden morede vi os over et brevkort, hvor der var brugt
som afstemplingstekst: Saml på frimærker store og små. Til-
fældigvis var det et brevkort, der var sendt ufrankeret!

Han har også nysgerrigt spurgt til, hvad det er for mange
fine breve, jeg modtager.

Først prøvede jeg at fortælle ham, at det var en meget uhel-
dig egenskab ved et postbud at være nysgerrig. Han skulle
søge ind ved politiet i stedet. Jeg skulle gerne hjælpe ham med
en ansøgning. Men så forbarmede jeg mig over ham og for-
talte, hvad det var, jeg var i gang med. Jeg læste et svar op for
ham, og han havde straks en historie til mig.

Der var en af hans venner, der havde fået en stor stilling.
Han var blevet fundet gennem et af disse headhunter kontorer.
Firmaet havde måttet betale 40.000 kr. for at finde frem til
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ham. Det havde været et krav til ansøgeren, at denne havde
omgåedes mange forskellige mennesker, også mennesker af
mange nationaliteter. Det krav syntes han, at han rigeligt op-
fyldte, fordi – som det senere viste sig – han havde arbejdet
som taxachauffør. Nu beholdt firmaet ham, fordi det havde
ofret så mange penge på at finde frem til ham. Jeg havde ikke
mange omkostninger ved mit arbejde for jeg boede jo hjemme.
Men jeg havde anskaffet mig en dyr skrivemaskine.

I begyndelsen sorterede jeg de stillinger fra, der udtrykkelig
krævede en speciel uddannelse.

Men ofte, når jeg travede frem og tilbage på min lille græs-
plæne, tænkte jeg over, hvorfor jeg egentlig gjorde det. Hvis
f.eks. en sagfører søgte en partner, der også skulle være sagfø-
rer, så var det nok fordi han ikke havde fantasi nok til at fore-
stille sig, hvor meget bedre han ville være hjulpet med at tage
en helt anden person. Som min gamle manuduktør i Borgerlig
Ret engang sagde: Hvis du er i tvivl, student, så spørg en taxa-
chauffør. Han ved det. Han ved i hvert fald, hvordan det bur-
de være.

Jeg kan slet ikke forestille mig nogen stilling, hvor man ikke
kan bruge de samme betragtninger. På den anden side er det en
grov underkendelse af simpelt arbejde, at der her ikke stilles
særlige krav. Der er lige så stor grund til at stille særlige krav
til simpelt arbejde, som der er grund til, for fantasiens skyld,
at undlade at stille krav om høj specialisering, som enhver kan
læse sig til efterhånden som der bliver brug for dem, ved stil-
linger, som arbejder med det specialiserede. Her er netop fan-
tasien af største værdi.

Kort og godt burde man lovgive om dette spørgsmål, som
der er lovgivet om, at man ikke må søge efter mand frem for
kvinde i annoncer.

Da jeg en morgen fortalte Ebbe Post om disse betragtninger
var hans eneste kommentar:

Har du aldrig hørt om det firma, som søgte en mand eller
kvinde (m/k) med hår på brystet!
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Det er nu rart for et postbud at have begge benene på jor-
den.

Når jeg har skrevet en ansøgning, og min kone kommer
hjem senere på dagen, læser jeg altid min ansøgning højt for
hende. I det hele taget er dette med at læse mine ansøgninger
højt for alle, der gider høre på dem, en del af mit arbejde, og
jeg tror alle mine nærmeste allerede kender de fleste, og det er
da også dem, der har opfordret mig til at samle mine ansøg-
ninger og udgive dem i en bog. Jeg tror også efterhånden Ebbe
Post kender dem alle.

Jeg selv synes, at den spredte oplæsning for vennerne – og
posten – er den mest ideelle formidling af mit projekt. Vi må
ikke glemme, at den dag ansøgninger og svar udgives, stopper
en fortsættelse af sig selv, hvis man ikke er så heldig, at man i
stedet har givet andre blod på tanden, således at ingen virk-
somhed kan føle sig sikker på hvilken ansøger de har foran
sig, når de indrykker en annonce. Dette ville nok være meget
værdifuldt for det fremtidige samfund og dem, der skal arbej-
de i det.



Fjerde stilling

Efter jeg havde besluttet, at det at søge stillinger skulle være et
projekt, der deles af flere hundrede tusinde i Danmark og flere
millioner i hele Europa, gik der lang tid, før jeg kom i gang
med min første ansøgning.

I virkeligheden forestillede jeg mig, at jeg kunne fortsætte i
det uendelige, uden at arbejdet blev til en trivialitet og en grønt-
forretning.

Arbejdet egner sig ypperligt for ældre på arbejdsmarkedet
og helt unge mennesker, som dels har tiden for sig, og dels er
dem, der har sværest ved at skaffe job.

Den annonce, som først fangede min opmærksomhed, var
indrykket af Forsvarsministeriet. Der søgtes en civil kommit-
teret chef for Hjemmeværnet. Det var lige noget for mig.

Den stilling kunne jeg godt se mig selv i. Det var også meget
tillokkende, at jeg ville få tildelt en adjudant, som jeg ganske
vist skulle dele med den militære chef for Hjemmeværnet. Jeg
forestillede mig en langbenet rødhåret tøs med uniform og
skrårem, og jeg var langt inde i at skrive første udkast til an-
søgningen før jeg stoppede op og besluttede, at jeg nok hellere
måtte undersøge lidt nærmere, hvad en sådan stilling indebar.

Jeg gik op på loftet af Christiansborg i Folketingets Biblio-
tek, og der opdagede jeg hurtigt, at der ikke krævedes noget
som helst, som ikke enhver idiot kunne bestride. Men sam-
tidig fik jeg en lumsk anelse om, at her var tale om et af disse
utallige ben, som politiske partier giver til veltjente partikam-
merater, som ikke kan lade sig nøje med den rigelige pension,
men skal have et lille ekstra job i samme lønramme, som de-
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partementschefer aflønnes efter. Jeg havde også i avisen læst,
at der var politisk slagsmål om stillingen. Nu havde det i man-
ge år været socialdemokraten Frode Jakobsen, som også hav-
de siddet i Frihedsrådet under krigen.

Der er nogen, der altid kan finde frem til siddepladserne ved
enhver forestilling.

De konservative mødte frem med en kandidat, men i øvrigt
var stillingen opslået ledig, så det stod enhver frit for at søge,
selv om udfaldet var givet på forhånd. Det er sådan en slags
demokrati.

Jeg undervurderede ikke det politiske, så jeg allierede mig
kampberedt med arkitektstuderende Morten Barfoed, en af
mine venner, som var helt pjattet med min idé om at begynde
at søge stillinger. Hvis han kunne hjælpe mig med noget, ville
han hellere end gerne tilbyde sig og »lege med«, som han ud-
trykte det lidt respektløst.

Det kunne han netop her. Han kunne henvende sig til Radi-
kal Ungdom og forsøge at få dem til at pege på mig som ansø-
ger til stillingen som kommitteret for Hjemmeværnet.

Det hele var nærmest sagt sådan lidt i spøg, men han forstod
bedre end godt, at når jeg sagde noget i spøg, så var det ramme
salte alvor.

Altså troppede han op ved et bestyrelsesmøde i Radikal
Ungdom, hvortil han var blevet indbudt, efter at han havde
skrevet til dem, at han havde noget, han gerne ville tale med
dem om. Han fremførte sit ærinde og pegede på mig som kan-
didat til jobbet.

Sent samme eftermiddag ringede et medlem fra bestyrelsen
hjem til mig. De var jo ikke så glade for det der med militæret,
som jeg måske vidste, men om jeg kunne forklare dem lidt om,
hvad det egentlig var for et job, for de vidste ikke rigtig noget
om det. Men hvis de kunne forhindre en socialdemokrat eller
en konservativ i at få jobbet, så ville de da gerne se på sagen.
Jeg henviste dem til Folketingets Bibliotek, men fortalte sådan,
hvad jeg kunne huske udenad.
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Jeg synes jo netop jeg var velegnet, fordi jeg var mere paci-
fistisk end en luftbøsse, og formentlig var den eneste legetøjs-
pistol som søgte inden for militæret. Det vidste Morten Bar-
foed godt, det var nok derfor, han havde henvendt sig til dem.
At de bare vidste det.

De ville ikke være med til at støtte, for selv om opgaven var
tilsyneladende fredelig, så var den dog en del af den krigsma-
skine, som de gerne ville holde sig langt borte fra. Der var alt-
så ikke politisk stemning for at deltage i dette fredskup fra
deres side – hvorfor har politiske partier ingen humor – og den
langbenede adjudanttøs med det røde hår og de fine anbefa-
linger fra tidligere stillinger og den flotte uniform og de højhæ-
lede sko forsvandt længere og længere ud i en uskarp bag-
grund, mens jeg skrev på mit fine papir til Dronningen. Sådan-
ne ansøgninger skal efter etiketten være skrevet på dobbelt-
ark, og kun på den ene halvdel af papiret. Jeg overholdt alle
formerne, men modtog kort efter det forventede brev fra For-
svarsministeriet, at en konservativ folketingsmand havde kva-
lificeret sig til stillingen. Denne ansøgning er den sidste, jeg
ikke har mere, eller rettere, jeg har den nok liggende et eller
andet sted, men jeg skammer mig lidt over den. Den gemmer
jeg for mig selv ... og Dronningen.

Ebbe Post bragte mig brevet fra Hjemmeværnet. Hans øjne
hang hele tiden ved den lukkede kuvert med det kongeblå tryk
med kronen over. Han satte i gang med at tale om alle mulige
ligegyldige ting, men det var tydeligt: Han rørte sig ikke ud af
flækken før han kendte indholdet af det brev, hvor utjenstlig
hans adfærd end kunne synes at være for et postbud. Ebbe var
ikke et af de røde postbude. Han bar altid et sæt dårligt tilpas-
set sort uniformsstykke. Han var udflydende som en postsæk.
Ja, hans tøj hang på ham som fedtet hår, der var klasket sam-
men, faldet ind til et uformeligt hoved, som var hans store,
tunge krop. Han havde brede plumpe ansigtstræk, som de
græske masker for teatret, der enten griner eller skælder ud og
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begge dele lige unuanceret. Jeg kastede et skødesløst blik på de
øvrige breve, men fiskede brevet fra Hjemmeværnet op og
stod og slog dets kant mod kanten af min hånd. Jeg optrådte
demonstrativt uinteresseret. Det var ganske normalt, at Hjem-
meværnets stab skrev til mig.

Jeg slog et sving ind i stuen og gjorde mig usynlig for Ebbe
Post, som havde jeg fået den skånselsløse idé at læse brevet for
mig selv. Fra stuen råbte jeg ud:

– Hvad ville du sige til, hvis du kendte en person, der netop
var blevet ansat som kommitteret for Hjemmeværnet, som
Hjemmeværnets øverste civile chef i Danmark?

Jeg stak hovedet ud i køkkenet for at følge reaktionen. Ebbe
Post trak uopfordret en køkkenstol ud og satte sig med åben
mund som en lotteriseddel med den store gevinst.

– Vil det sige, du skal gå i uniform?
– Nej, den civile chef går sgu ikke i uniform. Tænk dig om.

Men en får en adjudant, der er i uniform. En lang rødhåret
satan af en tøs, med en grøn uniform, som henter en i en
Peugeot hver morgen ude på vejen og kører ind til kontoret på
Kastellet. Ebbe Post hørte til den slags mennesker, hvis største
oplevelse havde været hans soldatertid. Hans øjne lyste nu
som et nykonfirmeret barns.

– Hvad skal du lave?
Han bemærkede, at brevet stadig var uåbnet. Han var ved

at sprænges af nysgerrighed.
– Ikke noget særligt. Det er sådan en slags ærespost, du ved,

sådan noget som tildeles veltjente dragonheste i det danske
samfund. Jeg trak skuldrene tilbage og rettede mig op i min
slåbrok, mens jeg afgav denne udtalelse. Men posten grine-
de over hele hovedet som en sprukken melon. Så hældte 
han uopfordret kold kaffe op, og begyndte at røre rundt, selv
om han i bare befippelse ikke havde taget sukker. Han kørte
bare rundt og rundt og fulgte mig som en hund følger et kød-
ben.

Så åbnede jeg brevet – langsomt. Jeg lod først som ingen-
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ting, da jeg på et øjeblik havde konstateret, at den stilling fik
jeg altså heller ikke.

Der var ikke tvivl om, at Ebbe Post først følte sig lidt mere
tryg ved mig, da jeg havde fortalt ham, at jeg ikke havde fået
jobbet. Men han ville læse det selv. Man er vel ansat i Post-
væsenet. Nej, der var ingen tvivl om, at han syntes det var
morsommere, når jeg ikke fik et job, end hvis jeg havde fået
det, selv om dette sidste endnu stod tilbage for ham at opleve.

Ved julefrokosten blandt alle de unge mennesker i min gam-
le virksomhed læste jeg svaret højt hen under frokosten, da jeg
følte den rette julestemning havde indfundet sig. Brevet fra
Forsvarsministeriet gik bordet rundt indtil det pludselig for-
svandt. Jeg husker i dag ikke, om det var Morten Barfoed eller
en anden, der havde stukket brevet til sig, men da jeg omsider
fandt frem til det og forstod, at vedkommende havde syntes
svaret i sig selv var en souvenir som al god kunst er en souve-
nir for en masse arbejde – ja, det var nu nok Morten Barfoed
– så begyndte vi for første gang at tale om at sætte ansøgnin-
gerne i system og gemme svarene. Siden den dag har jeg gemt
både ansøgninger og svar.

Her godt et halvt år efter ansættelsen af en kommitteret for
Hjemmeværnet kender jeg ikke en djævel, der har hørt noget
til, hvad han får tiden til at gå med. Det skulle lige have været
mig. Så ville det være Hjemmeværnet, der trak op for fuld mu-
sik gennem Købmagergade hver dag, og Hjemmeværnet som
skiftede vagt foran Amalienborg klokken 12, mens jeg sad på
bagsædet af min vissengrønne Peugeot og fulgte med i det hele
og min adjudant havde orlov, fordi hun var i 6. måned med en
ny lille hjemmeværnssoldat.
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Sidder du stadigvæk og tror du kan arbejde i slåbrok hele
livet?

Ebbe Post har de sidste dage demonstrativt ikke henvendt et
ord til mig. Uden at stå af cyklen er han bare dejset ind på
havegangen og har kørt usikkert ned gennem gangbelægnin-
gen. I en halsbrækkende manøvre har han forsøgt at presse
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posten ind gennem brevsprækken uden at stå af cyklen, et
nummer han næsten kunne optræde med i et cirkus, hvis det
ikke blev udført så ubeskrivelig klodset. Hans tavshed og di-
straktion skyldtes sikkert han havde vrøvl med konen. Det
skete en gang imellem. Det vidste vi alle. Engang var grunden,
at han altid holdt med cyklen foran nummer 82 og drak mor-
genkaffe hos frk. Jensen. Det plejede at tage så lang tid, så vi
allesammen måtte gå ned til cyklen og selv hente vor post. Det
gik selvfølgelig ikke i det lange løb, og vi hørte om den bal-
lade, han havde haft med konen. Han selv havde syntes det
var helt i orden, at vi selvbetjente os med posthemmeligheden.
Jeg tror, han har drøftet nogle helt andre stillinger med frk.
Jensen end dem, han og jeg talte om.

Jeg løftede hovedet fra køkkenbordet og min morgenavis.
– Jeg søger stillingen som generalsekretær for Foreningen

Norden. Mere blev det ikke til den dag. Han forsvandt videre
på sin tur med et bredt grin.

Foreningen Norden stod for mig som en klub af ældre sko-
lefrøkener med ortopædisk fodtøj, hvis største lyst det var at
tage på skovtur til historiske steder, hvor de afsang til lejlighe-
den passende danske, eller nordiske sange. Måske trængte den
foreningen til en ansigtsløftning. Det var da altid et forsøg
værd.

Ansøgning:
Jeg søger stillingen. Foreningens mål og arbejde er i dag vigti-
gere end nogensinde. Jeg vil arbejde for en bredere medlems-
tilgang særlig blandt unge mennesker.

For at skaffe flere unge medlemmer vil jeg oprette en pro-
fessionel fodboldklub, der drives af Foreningen Norden og
bærer foreningens navn, og som vel at mærke banker alt, der
bevæger sig. Det skal være klubbens mål at placere sig i inter-
national fodbold på Nordens vegne. Spillerne skal være de
bedste fra de nordiske lande, måske med en enkelt sydameri-
kansk angrebsspiller på holdet.
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Jeg har udgivet en bog om krig på norsk, en bog om kunst
på svensk, og bøger om krig, kunst og kærlighed på dansk.
Derimod har jeg ikke haft nogen forbindelse med Finland,
bortset fra, at jeg engang har været i seng med en finsk pige.
Det er så længe siden, at hun må være bedstemor i dag.

Island ligger for langt væk og bør sammen med Færøerne
udelukkes fra foreningen.

Jeg vil udskifte etablering af nordiske venskabsbyer med
nordiske venskabsfamilier.

Foreningen skal tage aktivt del i den strid, der blev bragt op
i Nordisk Råd fornylig om danske sædleverancer til Nordsve-
rige. Medlemmer af Foreningen Nordens sæd bør have for-
trinsstilling.

Hvis jeg skal være ganske ærlig, og det er det, jeg forsøger,
så er det – og må det være meget vanskeligt at skrive en ansøg-
ning, der opregner kvalifikationer til at være generalsekretær
for en forening som Foreningen Norden. Den eneste måde, jeg
kan forestille mig, man logisk kvalificerer sig til stillingen er
gennem mangeårigt medlemskab, og det kan jeg ikke opregne
blandt mine kvalifikationer.

Jeg er født i Norden og kan trække min slægt tilbage til sla-
get ved Gadebusch.

Men der var den jo beklageligvis i strid med en ikke uvæ-
sentlig del af foreningens medlemmer, selv om den svenske ge-
neral Stenbock bankede min familie i 1712.

Vi er, håber jeg alligevel, mange tusinde her i Norden, som
ville egne sig til embedet. Det allermest interessante må være
at læse de ansøgninger, som forskellige mennesker skriver, og
hvori de opregner deres særlige kvalifikationer til netop denne
stilling. Læsning af disse ansøgninger anser jeg for at måtte
være ubetalelig læsning set ud fra et nordisk, humoristisk,
synspunkt. Den forestående læsning af ansøgninger misunder
jeg den samlede bestyrelse af et rent hjerte. Jeg ville gerne be-
tale mine muligheder for at komme i betragtning til stillingen
med en lejlighed til at læse de øvrige ansøgninger. Om ikke
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andet, så vil jeg se frem til at læse ansøgningerne, når min ef-
terfølger skal udpeges.

En bogudgivelse med ansøgninger fra personer, der ønsker
at komme i betragtning som generalsekretær for Foreningen
Norden kunne let risikere at blive årets bog i alle de nordiske
lande på een gang.

Om mig selv kort dette:
Jeg er født i 1925 og startede sammen med andre unge men-
nesker Churchill-klubben under krigen 14 år gammel. Derfor
bøger om krig. Senere startede jeg Byens Billede i Danmark, en
kunstformidling, som efter sigende er blevet en meget mere
kendt institution i Norge uden at nogen nordmænd aner, at
ideen stammer fra Danmark. Det er det sædvanlige. Fra 1957
startede jeg i Nikolaj Kirke i København Kunstbiblioteket,
som det første i sin art vedrørende den form for kulturformid-
ling. Derfor bøger om kunst. Sidst har jeg startet det meget
omtalte jobskabelsesprojekt for arbejdsledige unge med kunst-
nerisk talent, som maler portrætter i Kastrup Lufthavn.

Ja, måske skulle foreningen også tage initiativer med hen-
blik på at hjælpe de unge, der i meget forskellige tal fra land til
land, i Norden frister den livstunge skæbne at være arbejds-
løse. Der er nok at gøre.

Med venlig hilsen
Knud Pedersen
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Sjette stilling

Ebbe Post kommer ind gennem døren. Han har efterhånden
helt lært sig at se bort fra, at jeg også har en postkasse.

– Hvordan går det med »Norden«, spørger han og man ser
hurtigt på ham, at han har afsat tid til en længere snak.

– Jeg havde allerede fra starten mine bange anelser, svarede
jeg skødesløst i et forsøg på at lade professionel. Det der med
at ville smide Færøerne og Island ud af foreningen faldt nok
ikke i god jord. På den anden side: Jeg kunne måske hente
hjem på gyngerne, hvad jeg satte til på karrusellerne, for jeg
synes, det var en god idé at foreslå dem at starte en professio-
nel fodboldklub, hvad synes du?

Ebbe Post skubber med sin store forkullede tommelfinger
postkasketten om i nakken.

– Jeg er slet ikke medlem. Jeg er kun medlem af een fore-
ning, og det er »Haveforeningen Lysthuset«.

– Nu søger jeg en større og mere krævende stilling.
Jeg holder et avisudklip op foran mig og begynder at læse

højt:
– Hvad siger du til stillingen som administrerende direktør

for Indbindingscentralen. Var det ikke noget?
– Hvad er det for noget? Hvorfor kan du ikke søge en al-

mindelig stilling.
– Den ville jeg jo heller ikke få. Så kan jeg lige så godt prøve

det her. Den nuværende direktør er tidligere socialdemokra-
tisk formand for Finansudvalget, Lysholt Hansen. Han blev
pensioneret med jobbet, du ved, hvordan det er.

Ebbe Post er ikke synderlig interesseret i den stilling: – Du
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skulle hellere passe din have. Mens du sidder herinde og søger
stillinger gror skidtet op om ørerne på dig lige uden for døren.

Indbindingscentralen står for indkøb og indbinding af bøger
til alle landets folkebiblioteker. De har til huse i en stor byg-
ning i Ballerup og har haft en mærkelig tilblivelse som privat
virksomhed med en offentlig opgave og er mere og mere smel-
tet sammen med det statslige selskab Bibliotekscentralen, der
har til huse samme sted. For den uindviede er det vanskeligt at
se, hvor det statslige holder op og det selvejende begynder. Det
er vist også meningen, det skal være svært. Det eneste enhver
ved, der har lidt med bogverdenen at gøre, er, at firmaet Ind-
bindingscentralen, der altså nu søger en ny administrerende
direktør, indtager en central position i hele bibliotekssektoren
og dermed hele bogverdenen, og det er af største betydning,
hvem der bliver udpeget som direktør for denne virksomhed.

Ebbe Post interesserede sig ikke for bøger. Han interesserede
sig kun for breve.

– Jeg har gjort mig ekstra umage med ansøgningen, sagde
jeg.
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Ansøgning:

København den 5. februar 1985

Til formanden for
bestyrelsen for Indbindingscentralen,
hr. Karl Johan Mortensen,
Telegrafvej 6,
2760 Ballerup.

Jeg søger stillingen. Og når jeg får den, vil jeg rydde op. Jeg vil
få enhver inden for dansk bogverden til at forstå, hvilken
magtfuld position Indbindingscentralen indtager som service-
organ for bibliotekerne og dermed som rygraden i dansk udgi-
velsespolitik.

Væk med indgåede aftaler, der har politisk, traditionsbun-
det og ikke forretningsmæssigt begrundet indhold. De snæren-
de og snerrende aftaler mellem boghandlerne og forlæggerne
vil jeg med største fornøjelse opsige første dag. En aftale mel-
lem bibliotekerne, forfatterne og Indbindingscentralen og
uden om forlagene vil jeg lade danne grundlag for en bedre
forretningsmæssig drift af Indbindingscentralen og skaffe bil-
ligere og dermed mere omfattende indkøb til bibliotekerne i en
tid, hvor indkøbet er dalende, fordi bevillingerne er faldende
og priserne på bøger er stigende.

Der er inden for bog- og biblioteksverdenen så mange hel-
lige køer, at det må virke fornærmende for en så vigtig kultur-
faktor som et serviceorgan for bibliotekssektoren er. Omend
Indbindingscentralen ikke er biblioteksvæsenets sjæl, så er den
hænderne, fødderne – og hovedet.
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De fleste eksisterende aftaler på bogmarkedet fungerer som
filistrenes lænker om Samson. Storkunden i bogverdenen, bib-
liotekerne, repræsenteret i det praktiske led ved Indbindings-
centralen kunne med største fordel gå sine egne veje om den så
– i en karikatur – ligefrem skulle ansætte forfattere til at skrive
bøger til bibliotekerne, og, ligeledes i en karikatur, skulle gribe
til at oprette boghandeler for danske nyudgivelser på de kom-
munale biblioteker, således at borgere ikke behøvede stå i kø
ved lånebestilling af nyudgivelser, men kunne købe bøger di-
rekte på bibliotekerne. (Over 100 købstæder i dette land har
ingen boghandel. Alle byer har biblioteker).

Denne boghandel skulle til gengæld ikke også være papir-
handel som andre boghandeler, der snart mere formidler pa-
pirkurve og lommeregnere end bøger. Men bibliotekskiosker-
ne, eller hvad vi nu skal kalde dem, kunne i et vist omfang lade
deres overskud tilfalde folkebibliotekernes indkøbskonti eller
bidrage til at indkøbspriser for biblioteksbøger kunne nedsæt-
tes om ikke helt bortfalde. Rent faktisk udgør vort biblioteks-
væsen med tilhørende forfatterafgifter og Indbindingscentra-
len tilsammen den altdominerende faktor i dansk bogligt liv.
Heroverfor er boghandlere og forlæggere kun et levn fra gam-
le dage. I vore dage er bogens kulturelle funktion og dens ud-
givelses forretningsmæssige funktion blandet sammen på en
måde, så man kunne ønske sig vinduerne smækket op, kortene
blandet og en ny omgang uddelt med en helt ny aftalefordel-
ing, der respekterer bibliotekernes bestemmende størrelse på
bogmarkedet.

Selv om jeg ikke vedr. nyudgivelser har til hensigt at en-
gagere Indbindingscentralen i aftaler med boghandlere eller
bogforlæggere, så er det min hensigt at engagere mig i at lave
en aftale med forlag, forfattere og boghandlere om noget helt
nyt og hidtil upåagtet, nemlig ekspedition af forlagenes rest-
oplag, således at dette samfundsøkonomiske spild i milliard-
klassen undgås, når der hvert år makuleres millioner af bøger,
som sendes direkte i papirmøllen for at give plads for ny ud-
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givelser ud fra en ren kommerciel forlagsvurdering, der er af
samme natur som den, hvorudfra jeg vil behandle aftaler ind-
gået med forlag om køb af deres bøger. Der er mange mulig-
heder for de dødsdømte bøgers bevarelse. Jeg har tidligere fo-
reslået restoplag distribueret som adresseløse forsendelser
over hele landet, uselekteret, og på lige fod med reklametryk-
sager. Postvæsenet er landets billigste distributionsform.

I nært samarbejde med bibliotekerne vil jeg overveje at eta-
blere forsøgsbiblioteker til at afprøve helt nye former for ek-
spedition og lagerføring. Det kan f.eks. ikke på forhånd ude-
lukkes, at der ville være forbedringer og forenklinger at hente,
hvis alle biblioteksbøger stod – ja, igen i denne karikatur, men
karikaturer er gode illustrationer – hjemme hos lånerne og
ikke i et biblioteks reoler, således at et kartotek alene viser til
hvem en låner skal henvende sig for at låne en bog. En sådan
ordning ville medføre værdifulde sociale kontakter i en frem-
medgjort tid.

Forsøgsbiblioteker under Indbindingscentralen er det natur-
lige sted for en stadig produktudvikling af hele bibliotekssek-
toren, både økonomisk og indholdsmæssigt, samt hvad angår
formen for ekspeditionen af dette betydningsfulde kulturgode,
så mange benytter og så få kender indefra med dets problemer
og handicaps. Ja, videre endnu bør Indbindingscentralen trave
i spidsen ind i informationssamfundet.

Brugen af edb kan udvides til at lade bøger beregnet på små
oplag alene ligge i fuldtekst i database, hvorfra lånere kan fo-
retage udskrifter efter behov. Ved betalt adgang til kodeind-
gange til disse databaser kan erhvervslivets virksomheder
skaffe de tusinder, der dagligt sidder ved terminaler – og flere
og flere i fremtiden – mulighed for at slappe lidt af ved at
kunne kalde et menneskeligt skærmbillede frem indimellem.
Dette kunne udvikles til en erhvervslivets biblioteksbrug i det
daglige og samtidig en menneskeliggørelse af det stressende
arbejde ved dataterminalernes talkolonner.

Bestsellers tilfældigvis udgivet af Indbindingscentralen er
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der derimod naturligvis adgang til for bogforlæggerne at låne
på bibliotekerne med henblik på mere omfattende udgivelser
evt. i billigbogsform uden for Indbindingscentralens interesse-
område og således, at de kan sælges gennem boghandlerne
side om side med deres papirkurve og lommeregnere.

Fagbibliotekerne udgør et problem for sig. Her kunne må-
ske det gamle system bevares, da det i højere grad i fremtiden
kommer til at dreje sig om udenlandsk indkøbt litteratur.

Ovenstående tager alene sigte på at modernisere aftalerne
omkring og hele funktionen af vort biblioteksvæsen i det om-
fang Indbindingscentralen som upolitisk og økonomisk arbej-
dende organ er bedst egnet til at formidle en sådan revision.
Jeg skal med glæde stille mig i spidsen for dette arbejde, idet
jeg henviser til de resultater jeg allerede har opnået inden for
det helt nye område, Kunstbibliotekerne, hvor jeg har oprettet
det første i verden i Nikolaj Kirke i 1957 og har drevet det lige
siden under stadig udvikling kulturelt og økonomisk.

Med venlig hilsen
Knud Pedersen
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Syvende stilling

Samme dag, som annoncen om stillingen som direktør for Ind-
bindingscentralen var i avisen, bemærkede jeg også en annon-
ce om en stilling som direktør for noget, der kaldte sig For-
lagsdata. Jeg havde aldrig hørt om det firma, men skrev en
ansøgning nu samme dag, hvor jeg alligevel var i gang med
bogverdenen. Jeg syntes det på en eller anden måde var mit
gebet. Svaret fra Indbindingscentralen var ikke fri for at være
tankevækkende for mig. Der er ingen tvivl om, at ikke alle 57
ansøgere har fået et så personligt brev. Uden at vide det ringe-
ste om det, kunne man godt få den tanke, at jeg faktisk var
nummer to til stillingen, ja, måske havde der oven i købet væ-
ret strid om det skulle være den ene eller den anden. Måske
skulle man gå lidt forsigtigere til værks i fremtiden. Man kun-
ne altså ikke føle sig sikker, selv om jeg har svært ved at fore-
stille mig en mere ekstrem ansøgning.

På denne tid fik jeg besøg af venner fra USA. De spurgte, hvad
jeg fik tiden til at gå med nu, jeg ikke arbejdede. De boede hos
mig i nogle dage og jeg fortalte dem, at jeg søgte forskellige
stillinger. I disse dage blev der naturligvis ikke skrevet nogen
ansøgninger og Ebbe Post så hver morgen med stigende mistro
til de udenlandske gæster, der ofte var oppe før jeg om morge-
nen. Indimellem bakkede han ud gennem havegangen for at få
det hele med.

Han kunne af sproglige grunde ikke tale med dem. Han op-
førte sig, som havde jeg gæster fra en fremmed planet.

Mine amerikanske venner morede sig meget over postens
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nysgerrighed men også over mit projekt, og på en mærkelig
medlevende måde følte de også, at det var et yderst alvorligt
anliggende for mig.

– Posten er din indgang og din udgang, sagde en af dem til
mig en morgen. Han bringer dig avisen tidligt om morgenen,
og lidt senere bringer han dig svar på dine ansøgninger.

Vi var alle enige om, at det ikke ville være muligt at lave et
projekt ligesom vi ville have gjort tidligere, mens jeg arbejdede
i min virksomhed. Dengang ville jeg have skrevet til dem alle
over hele jorden og bedt dem studere deres avis, hvor de så
end boede, i New York, Milano eller Düsseldorf, finde en
passende interessant stillingsannonce og selv prøve at søge en
stilling. Sende annonce og ansøgning og svar til mig. Dette
projekt var alt for intimt knyttet til den person der søgte, og
som mere og mere måtte bringe sig frem i dagens lys. Ind-
dragelse af andre ville ændre projektet totalt, ja ville ødelægge
det. Man måtte gå enegang.

De forstod også udmærket, at jeg gav mig god tid. I sig selv
var det en så underholdende hobby for mig, at den hellere
måtte fortsætte i det uendelige end blive udtømt. Jeg kunne
også dårligt forestille mig, hvorledes dette emne kan udtøm-
mes. Om nætterne sad vi og talte om dette.

En af dem, Dick Higgins, fortalte, at da han søgte ind som
amerikansk soldat stillede hæren ham på en prøve som han
skriftligt skulle besvare. Prøven omfattede 35 spørgsmål og
det første lød: Skriv om din mor.

Da prøvens fire timer var slut sad han stadig og skrev om sin
mor og havde fyldt 50 ark.

Sådan en kunne de naturligvis ikke bruge i den amerikanske
hær.

En aften fortalte jeg om de kedsommelige jobs jeg havde
haft i min ungdom: Journalistelev, filminstruktørassistent på
Nordisk, de mange studenterjobs, mens jeg læste på universi-
tetet, avisbud, natarbejde i Margarinekompagniets dataafde-
ling, et kartoffelfirma, en fiskefilétfabrik, et korsetfirma. Mit



sidste job havde været at renskrive pantebreve på et kreditfor-
eningskontor. Jeg havde været vidt omkring før jeg besluttede
mig for at starte for mig selv.

Vi snupper lige en stilling mere!
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Ansøgning:

København den 5. februar 1985

Til formanden for
bestyrelsen for I/S Forlagsdata
hr. forlagsboghandler Finn Jacobsen,
Gothersgade 56,
1123 København K.

Jeg søger stillingen. Jeg vil først og fremmest arbejde for hur-
tige makuleringer af restoplag. En hurtigere udskiftning af
bogtitler betyder bedre økonomi og bedre I/S Forlagsdata. I
virkeligheden burde tryksværte forsvinde og papir visne inden
for begrænset tid, ellers er der kun en vej tilbage i et godt styret
forlagsarbejde: Makulering. Man bør erindre, at forfatteren
hele tiden har originalmanuskriptet til yderligere udgivelser,
hvis det er påkrævet, hvad alene salg og dermed mangel på
restoplag kan profetere.

I almindelighed finder jeg det vigtigt på lederposter, at man
ikke definerer sine arbejdsopgaver for snævert, men overvejer
de marginale muligheder, der knytter sig til en virksomhed. I/S
Forlagsdata giver store udfordringer.

Jeg er nylig blevet bekendt med, at Indbindingscentralen,
som står over for direktionsskifte, med sin nye direktion har
planer om en ekstrem udvidelse af datasystemer inden for bib-
liotekssektoren, planer om en direkte tekstoplagring på data-
base af mindre udgivelser, hvor selve oplagringen tænkes for-
lagsført af Indbindingscentralen i konkurrence med andre for-
lag.



For I/S Forlagsdata, som repræsenterer 200 danske forlag,
bør dette lede til eftertanke.

I/S Forlagsdata skal optage denne konkurrence og få en af-
tale om at gøre erhvervslivets terminalbrugere til brugere med
adgang til at læse fra databaser med litterært indhold, så at
sige som en frokostavis, en skærmbog. Betalt kodeadgang el-
ler dekoder salg ville her være en af I/S Forlagsdatas opgaver.

I/S Forlagsdata kan ikke have nogen interesse i at oprethol-
de boghandlerne. Boghandlernes opgaver er i dag reduceret til
at slå op i et katalog (Dansk Bogfortegnelse) og videregive be-
stilling til et forlag, der herefter videregiver til fællesekspedi-
tionen, der igen styres af I/S Forlagsdata. Denne salgskarrusel
skal forenkles til en stationær karrusel i form af en diskette,
som har sin naturlige plads i I/S Forlagsdata. Detailkunder bør
kunne bestille bøger direkte i vor tid. Mange fejlekspeditioner
undgås, retur- eller ombytningsproblemer kan løses, således at
ikke kun Gyldendal i dag kan tilbyde boghandlerne betingel-
ser, som gør hovedparten af danske boghandlere til tankpas-
sere for Gyldendals brændstoffer. I/S Forlagsdata bør udbyg-
ges ud over det rent ekspeditionsmæssige, som er virksomhe-
dens mest banale opgaver. Ekspedition er marchen på stedet
for ethvert firma. I/S Forlagsdata er et værdifuldt instrument
også ved vurdering af titlers salgsværdi, produktionsomfang
ved udgivelser og til ekspedition af begravelse og ligbrænding
af restoplag, men først og fremmest for markedsføringen af
menneskets behov for at læse, et behov, der er proportionalt
med menneskers voksende ensomhed, der indtager en større
og større markedsandel. Med oprettelsen af fællesekspeditio-
nen og I/S Forlagsdata har 200 danske bogforlæggere for-
længst fået et fuldt tidssvarende instrument i hænde til direkte
salg og forsendelse af bøger til læserne.

Jeg udelukker ikke, at boghandlerne kunne struktureres
om, så de med en ny ledelse ville kunne indpasses også i et mo-
derne styret samfunds kommunikation.

Jeg vil forsøge at udbygge I/S Forlagsdata således, at fælles-
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ekspeditionen i samarbejde med boghandlerne kan ekspedere
de enkelte kunder i boghandelerne landet over direkte til for-
del for alle parter. Mine kvalifikationer skal ses på grundlag af
de forslag jeg her har fremlagt.

Med venlig hilsen
Knud Pedersen
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Efterhånden har jeg fået brug for lidt selvtillid. Man kan ikke
bare hele tiden se bort fra den undertone, der kommer til at
hvile over alle anstrengelserne, når der hele tiden er afslag.
Man får ondt i humøret. På den anden side kan man også se
sådan på det, at de negative prøver er de gode prøver, som når
det drejer sig om medicinske laboratorieprøver, hvor det nega-
tive udfald af en prøve betyder, at den sygdom, der er testet
for, ikke er til stede og altså kan udelukkes. Man kan således
sige, at jeg søger stillinger efter udelukkelsesprincippet.

Ebbe Post bragte mig et udklip med en annonce. Jeg tog den
og læste den. Den var ganske lille. Over kun en spalte søgtes et
par eller en m/k til fotooptagelser til en bog om sexualiteten,
som skulle være et svar på pornografien. Der stod i annoncen,
at man hverken behøvede være ung eller suk.

– Kommer du med den annonce, Ebbe, fordi man hverken
behøver være ung eller suk. Ebbe Post, der havde stået i døren
med et bredt frækt grin så med et slag gravalvorlig ud og snup-
pede annoncen fra mig og begyndte selv at læse. Så sagde han.

– Det er en stavefejl. Du kan vel godt begribe, at der skal stå
hverken ung eller smuk.

Ottende stilling



- Nej, det er ingen stavefejl, og hvis jeg skulle søge den, så
skulle det være fordi jeg altid har haft noget imod de sukke.
Og jeg er netop selv hverken ung eller suk.

Ebbe så skeptisk på mig.
– Jeg har altid væmmedes ved de sukke og faktisk er de

fleste mennesker altid lidt sukke. På den måde har du ret. Det
lille ord skulle være det eneste, der fik mig til at søge den stil-
ling og skrive en lang historie om, hvorledes jeg ikke er det
ringeste suk. Men jeg tør alligevel ikke. Denne annoncør vil
forlyste sig med alle og enhver, der bare sender sin adresse. Og
han vil være helt vild med en, der netop kan skildre hvor lidt
suk han er. Jeg kan slet ikke forestille mig nogen ansøgning,
hvor jeg ikke ville blive kontaktet, og jo værre jeg havde for-
muleret mig jo ivrigere ville jeg blive kontaktet.

Og det der med at betale mit honorar med en flaske. Det er
alt for lidt til en person med mine kvalifikationer.

Ebbe Post så bare mærkeligt på mig og kom ikke siden med
gode forslag til stillingsannoncer.

Og jeg søgte altså ikke den ottende stilling af skræk for at
skulle få den tilbudt på grund af mine kvalifikationer som
hverken ung eller suk.

Der måtte komme bedre tilbud.
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Ansøgning:
København den 17. juni 1985

Jeg søger stillingen som skærmtrold.
Der er vist ingen nok så stor skærmtrold, som ikke er hun-

deangst for skærmen.
Jeg vil ikke fremstille mig som professionel. Det kan I godt

være tjent med.
Jeg vedlægger efter anmodning nogle amatørbilleder. Læg

mærke til ham, der står til højre på det ene. Det er den ameri-
kanske kunstner Dick Higgins. Jeg tør nok sige, at duer jeg
ikke, så skulle I prøve ham.

Niende stilling
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Jeg har været på tv nogle gange bl.a. i TV-Avisen.
Efter min sidste optræden i TV-Avisen kom en ung pige ind

og sagde, at hun syntes, jeg blev brugt for lidt med alle de ny-
heder, jeg altid havde.

Jeg blev engang for mange år siden brugt i en reklamekam-
pagne i dagspressen for cerutten Manne. »Cerutten i cigar-
klassen«! Altså ikke i cigarkassen. Cigar-klassen. Mine øjne
var så hypnotiske, at de nærmest vænnede folk af med at ryge,

Ansøgeren optræder som skærmtrold sammen med den amerikanske
kunstner Dick Higgins.
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så jeg røg hurtigt ud af den kampagne, før fabrikken måtte
lukke.

Det er vanskeligt selv at udtale sig om, hvorvidt ens stemme
lyder troværdig. Jeg tror aldrig selv jeg har spekuleret på om
en stemme lød troværdig. Ordene måske, men ikke stemmen.

Jeg skal iflg. annoncen kunne aflevere et kompliceret bud-
skab, så alle fatter det.

Jeg vil give et eksempel ved fra min egen verden at forklare
begrebet concept art, som ingen rigtig har forstået nogensinde.
Concept art er noget, man bare hører om, når den skabes af
andre og noget man ikke kan delagtiggøre andre i, når den
skabes af en selv. Alene et forsøg på en formulering af begre-
bet er en selvmodsigelse.

Er det godt nok?
Med venlig hilsen
Knud Pedersen

PS. De 2 medsendte fotografier bedes venligst returneret.
Frankeret kuvert vedlægges.



Tiende stilling

Ebbe Post og jeg havde sammen valgt billederne ud, som jeg
sendte med ansøgningen om at blive skærmtrold. De øvrige
beboere i Ebbe Posts distrikt måtte vente flere timer den mor-
gen på at få deres rudekuverter og regninger bragt ud. Han
havde så god tid, så vi fik gennemgået hele familiealbummet.

Han kunne godt huske, da mine børn var små, og da der
pludselig kom et fotografi af min kone uden tøj på under en
interimistisk bruser vi havde lavet på landet en sommer, så stu-
derede han det med samme nysgerrighed, som kiggede han
igennem et nøglehul. For år tilbage ville Ebbe have været helt
fin som telefondame. Han havde en sand mani for at »gå med
ind på ledningen«.

Det er mest deprimerende af alt slet ikke at få noget svar på
sine ansøgninger. Det er som at stå udenfor og ringe på en dør,
hvor der ikke er nogen hjemme, selvom man er blevet inviteret
og står der i sit bedste tøj. Det hænder heldigvis yderst sjæl-
dent og det er udelukket ved annoncer, hvor en offentlig myn-
dighed står bag. Et brev til en offentlig myndighed kan sim-
pelthen ikke arkiveres før sagen er sluttet, og det kan kun ske
gennem svar.

En morgen så jeg stillingen opslået som bestyrer af øen
Sprogø. På en uforklarlig måde blev jeg tiltrukket af dette til-
bud om et kongedømme helt for mig selv, omend jeg ville få
meget få undersåtter og de fleste ville være firbenede.

Nogle journalister havde også læst annoncen, for ikke man-
ge dage senere læste jeg en lille ironisk notits, om det ikke var
noget for vores trafikminister Arne Melchior at blive fårepas-
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ser på Sprogø. Det var jo en stilling under hans eget ministeri-
um og han ville sikkert egne sig glimrende. Nu ville der sikkert
komme mange ansøgere.

I notitsen blev det også oplyst, at den tidligere bestyrer hav-
de sagt sin stilling op, fordi hans kone ikke længere kunne stå
ud med ensomheden på Sprogø.

Det problem ville min kone ikke få. For hun ville få så meget
at lave med det praktiske, at hun slet ikke ville få tid til at tæn-
ke på, om hun befandt sig i Østergade eller på Sprogø.

Jeg satte papir i min dyre skrivemaskine og søgte ministeri-
et for offentlige arbejder om stillingen som bestyrer af Sprogø.
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Ansøgning:

Ministeriet for offentlige arbejder,
Frederiksholms Kanal 27,
1220 København K

Jeg søger stillingen som bestyrer af øen Sprogø.
Jeg er 59 år og gift. Min kone er 40 år og vore børn er uaf-

hængige.
Det træffer sig så heldigt, at min kone er født på en gård på

Mols, i øvrigt lige over for øen Hjelm ved Ebeltoft, og hun har
hele sin barndom deltaget i landbrugsarbejdet.

Vi har gennem de sidste 10 år haft en gård i Sverige.
Jeg er leder af Kunstbiblioteket i København, men har netop

generationsskiftet og er klar til at kaste mig over nye opgaver.
Mens jeg desværre nok må erkende, at det er min kone, der

først og fremmest er den praktiske og den, der først og frem-
mest vil kunne tage sig af pasning og vedligeholdelse af øens
bygninger og i høj grad af de tekniske installationer og det
mindre landbrug, så mener jeg, at der netop i de kommende år
vil være opgaver for en bestyrer af øen Sprogø, som kan gå
betydelig videre end dette.

Vi kan jo nemlig ikke udelukke, at de nærmeste år kan blive
historiske for øen Sprogø på det nationale plan, idet øen er
omfattet af ministeriets planer om en fast forbindelse mellem
Fyn og Sjælland.

En evt. højbro vil komme til at gå over Sprogø, hvilket med
eet slag vil ændre hele øens status. Ja, vi må ikke glemme, at
det vil indebære, at Sprogø faktisk bliver landfast med Sjæl-
land før Fyn med alt, hvad deraf følger for en bestyrer af øen.
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Jeg forestiller mig, at der i den situation vil opstå mange
spørgsmål, som kræver et initiativ ud over det rent pasnings-
mæssige af får, medhjælper og bygninger, samt de tekniske
installationer.

Der kan meget hurtigt blive behov for opbygning af et motel
på øen, og måske badehotel, samt tankstation, butik og cafe-
teria. Ja, man kan forestille sig øen komme til at fungere som
een kæmpestor parkeringsplads – naturligvis mod passende
afgifter, der kunne medvirke til at gøre øen økonomisk selv-
bærende.

Der er for mig heller ingen tvivl om, at øen i den situation –
om ikke i det hele taget – vil opnå en overordentlig strategisk
betydning, som en bros bindeled, og at dette kan stille bety-
delige krav til politiske initiativer, selv om det nok vil være at
overdrive at tænke på oprettelse af ikke-angrebstraktater med
vore venner i øst og vest. Og her tænker jeg ikke på Sjælland
og Fyn!

Desværre må jeg erkende – og det gælder vist både for min
kone og mig selv – at ingen af os på forhånd har ret stor kend-
skab til pasning og vedligeholdelse af dieselgeneratorer, men
denne detalje vil vi hurtigt kunne lære os begge to. Det ville, så
vidt jeg kan se, være mindre fordelagtigt for ministeriet at an-
sætte en person, hvis kvalifikationer alene var evnen til at pas-
se en dieselgenerator med alle de opgaver, der iflg. det foran-
stående for mig at se kan blive vigtige historiske spørgsmål for
øen i den næste bestyrers regeringstid.

Det ville være forkert udelukkende at basere denne ansøg-
ning på hypotetiske muligheder.

Så jeg vil da også arbejde for opbygningen af en egentlig
lystbådehavn, ikke blot med henblik på sejladsen »Sjælland
Rundt« med den strategiske stilling øen har ved denne, som
ved andre sejladser. En sådan havn vil jeg gerne bygge for med
tiden at gøre øens økonomi selvbærende, således at den kan
være uafhængig af det øvrige Danmarks uafladelige økono-
miske kriser.
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Når der udtrykkelig søges en familie uden skolesøgende
børn forstår man som ansøger naturligvis godt, at dette sker,
fordi man ikke på forhånd vil risikere den offentlige økono-
miske belastning ved at have undervisningspligt m.v. for små-
folk. Naturligvis kan det ikke udelukkes, at min kone – og
måske netop ved længere tids ophold på en enligt beliggende ø
– kan blive med barn. Jeg er ikke bemyndiget til at afgive ga-
ranti imod dette. Men på den anden side ville det vel også
være umoralsk af samfundet at stille krav om barnløshed, selv
om det ville være økonomisk upraktisk for ministeriet. Jeg
kan dog sige, at der ikke er aktuelle planer om familiefor-
øgelse, hverken hos os selv eller med hensyn til fåreflokken.

Jeg søger stillingen på grund af de udfordringer jeg ser i den
planlagte »Sprogø-bro«. I det lange løb kan ingen ø leve uden
fast landforbindelse, så der må arbejdes målrettet for dette.

Jeg går ud fra, at det er muligt at se tv på øen, når dagens
mange gøremål er overstået og der jo ikke foreligger nogen
muligheder for avishold, bibliotek, bogkøb, eller andre af nu-
tidens civilisations såkaldte goder.

Det skulle glæde mig, hvis ministeriet ville lade min kone og
mig komme i betragtning ved besættelsen af stillingen.

Uden min kone ville jeg nok ikke være den rette til stillin-
gen. Men hvem ville være den rette uden sin kone?

Med venlig hilsen
Knud Pedersen
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Ansøgning:
København den 4. maj 1985

Den Norske Opera
Storgt. 23 C
Oslo 1- Norge.

Jeg søger stillingen som balletsjef. Jeg er 59 år og sjef for
Kunstbiblioteket i København. Ja, inden for kunstverdenen
har jeg faktisk også oprettet det norske »Byens Billede«. Om
et kulturskabende og kulturformidlende arbejde angår den
ene eller anden kunstart tror jeg ikke er så vigtigt på sjefni-
veau.

Det, som særligt inspirerer mig til at søge stillingen som bal-
letsjef er, at jeg faktisk, for at være ærlig, ikke kan udstå bal-

Ellevte stilling



let. Jeg ville oprindelig have været ved operaen, men efter at
jeg hurtigt kom op på 20 cigaretter om dagen måtte jeg tage til
takke med et arbejde, hvor jeg ikke skulle hæve røsten. Hvis
jeg vil være i stand til at opbygge en ballet, som også disse, der
ikke før har brudt sig om ballet, vil kunne lide, så vil et stort
nyt publikum være vundet for ballet, og ballethistorie være
skrevet.

Af alle kunstarter har balletten stået bemærkelsesværdigt i
stampe. Dens dyrkere benytter den ofte ikke engang for dens
egen skyld. Den egner sig i sin nuværende form bedst til stats-
besøg. Jeg vil gerne gøre den komplet uegnet til statsbesøg.
Nye udviklinger må kunne forsøges for at skabe en anderledes
ballet, en national norsk ballet.

Jeg mener: indisk dans, indiansk dans, afrikansk dans eller
slavisk dans vil være lige så fremmed for den gængse, som den
nye ballet, jeg kunne tænke mig at arbejde for. Og en ansøger
fra disse fornævnte danseformer ville formentlig ikke i sig selv
være afskrækkende for balletten.

Nu kommer jeg altså – og ikke tilfældigvis – fra en verden,
der slet ikke bryder sig om ballet. Det må være den maksimale
udfordring for begge parter, som en general, der ikke bryder
sig om krig, efter min bedste opfattelse må være den bedste
general, jeg kan forestille mig.

Det bør være en udfordring for balletten som kreativ kunst-
art.

Jeg føler mig overbevist om, at en person af faget vil være
mindst egnet til at tilføre balletten noget nyt. Dertil vil ved-
kommende være for tynget af traditioner, jeg gerne så ballet-
ten frigjort fra.

Eksperimentet er nødvendigt for at få balletten ind i et helt
andet fodslag, fodslag med det samfund, som omgiver alle
kunstarter i dag, og samtidig de andre kunstarter, som omgi-
ver samfundet i dag som årsags- og virkningssammenhænge.

Hvor befinder brugen af datamaskiner og holografisk tek-
nik sig inden for ballettens lukkede verden i dag?
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Ja, det er blot et eneste af mange spørgsmål balletten må
stille sig og bevidst relatere sig til.

Som reference i Norge kan jeg henvise til chefen for Sonja
Henies og Niels Onstads samlinger, hr. Per Hovdenakk, for
hvem jeg ikke vil være ukendt.

Jeg vil som en arv fra min billedtid interessere mig meget for
balletten som totalitet, bl.a. for den totale billedopbygning
omkring balletten, og jeg vil arbejde for, at balletten skal brin-
ges ud af sit dominerende indhold af præstationer, som næsten
har gjort den til den sport og en olympiade-diciplin og ikke en
kunstart.

Jeg er ikke engang sikker på musikkens uomgængelige nød-
vendighed inden for ballet: Der kan udmærket udføres ballet
følgende et personligt brevs smukke håndskrift i koreografien
som et døvesprog udført som en totalitet.

Spørgsmålet er, om det gælder, at selv om Goethe kunne op-
træde som finansminister, så er det udelukket, at en finansmi-
nister kunne optræde som en Goethe. Det er faktisk det jeg
mener han kan og specielt, når det drejer sig om stillingen som
chef for balletten.

Den amerikanske balletdanser Terry Riley tog nogle danse-
trin hver gang han skulle skrive sit navn under på et brev for
at lade sin underskrift skifte karakter og rytme fra gang til
gang. Dette kan ikke bruges til andet. Men andet kan bruges
til andet som en fornyelse på sceneniveau, hvis man i det hele
taget skal opretholde ballet som en scenekunst. Måske er bal-
let inderst inde en drøm om en anden virkelighed, der helt skal
frigøre sig fra fysiske grænser som al god kunst.

Med venlig hilsen
Knud Pedersen



Næste stilling

Nordmændene svarede slet ikke. Jeg bestræber mig ellers hele
vejen igennem på kun at søge gentleman-stillinger, hvor an-
noncøren er kultiveret nok til at svare på en henvendelse, han
oven i købet selv har bedt om.

Ebbe Post bemærkede i den næste tid, at jeg kastede stjålne
øjekast til frimærkerne.

– Søger du en stilling i udlandet, spurgte han vakst.
Jeg stillede mig i kvartposition med mine nr. 46 strittende ud

til siderne og fortalte han skamløst om den norske ballet og
opera. Det kunne han næsten ikke bære.

– Du formelig sigter på afslag, sagde han ufølsomt og lagde
sin fedtede kasket på den ubeskrevne hvide dug.

Han tog plads i 1. parket ved mit morgenbord med det
kantbroderede musselmalede Bing & Grøndahl. Han ventede
ikke på at tæppet skulle gå.

– Hvis du søgte en ganske almindelig stilling, arkivering,
omstilling eller sådan noget.

Jeg husker, da jeg var ung og ikke havde nogen skrivemaski-
ne. Jeg søgte en lille bitte stilling. Jeg skrev min ansøgning i
hånden. Kort tid efter fik jeg et brev, hvor de fortalte mig, at
ikke en eneste af dem derinde havde været i stand til at tyde
skriften. Det er ikke unaturligt i min alder i dag at søge en
overordnet stilling. Hvis jeg ikke er kvalificeret nu, hvornår
så?

Jeg går ud fra, at skal man søge de større stillinger, så er det
vigtigt med fantasien. Man har for stor fantasi til de små stil-
linger. Det har alle. Og det er et problem. Ungdommen har
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som regel for meget fantasi til de små stillinger, der står åbne
for dem.

En af mine første arbejdsgivere kaldte mig engang ind og
sagde: Enten er De sindssyg eller også er De genial. Men jeg
har ikke tid til at vente på at finde ud af om De er det ene eller
det andet. Men måske har du ret. Måske skulle jeg søge noget,
som ikke er så storartet.

Ebbe Post havde fået knallert og kunne høres på lang af-
stand, når han var på vej. Det var tydeligt at han betragtede
det som et avancement. Jeg syntes han var for gammel til at
være motorbølle.

Jeg studerede den følgende tid kun de mindre enspaltede an-
noncer, der ofte var den form man brugte til mindre stillinger.
En morgen fandt jeg annoncen i den avis, jeg nu var gået over
til at abonnere på.

Her var stillingen, som jeg kunne prøve de mere beskedne
kræfter på. I virkeligheden var det en udmærket stilling for
Ebbe Post. Det var lige ham. Han ville sikkert være bedre end
jeg. Men jeg besluttede ikke at sige et ord til ham før han en
tidlig morgen så mig, i stedet for slåbrok, stå der lige i synet på
ham – i uniform.
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Ansøgning:
København den 21. august 1985

Nationalmuseets tekniske forvaltning,
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.

Jeg søger stillingen som reserveopsynsbetjent.
Jeg er 59 år og ved godt helbred.
Ganske vist oppebærer jeg fra den danske stat en livsvarig

pension efter loven om besættelsestidens ofre, men havde det
været i Frankrig, så ville dette blot have betydet, at jeg var for-
ud for alle andre berettiget til netop det annoncerede arbejde.
Det har de vist oven i købet en lov om dernede.

Men Danmark er ikke Frankrig.
Jeg har haft egen virksomhed, som jeg har generationsskif-

tet til yngre mennesker. Min virksomhed beskæftigede sig med
værdifulde kunstgenstande. Derfor er jeg vant til påpasselig-
hed og varsom omgang med værdier.

Jeg er også en god iagttager.
Derimod har jeg et problem:
Jeg er næsten 2 meter høj og vejer over 200 pund.
Det har ingen som helst uniformer liggende til.
Det er alene mit håb, at staten ikke ansætter sit personale

efter vægt.
Min skrædder gennem årene, »Brdr. Andersen«, vil gerne

påtage sig levering af en uniform. Hvis det ønskes kan de også
påtage sig levering af en skifteuniform.

Med venlig hilsen
Knud Pedersen





Trettende og fjortende stilling

Jeg kan slet ikke forestille mig, hvad jeg skulle have gjort, hvis
jeg havde fået stillingen på Sprogø. Ingen kunne vide, om jeg
ikke netop ville have været den rette bortset fra alt det sludder
jeg havde skrevet i min ansøgning. Kun en person, der var i
stand til at se således på tilværelsen, ville have en chance for at
klare jobbet, hvis man ikke i stedet så sig om efter en totalt
åndssvag. Det ville nok stort set blive samme sag. Selv idioti
kan udføres med større eller mindre genialitet selv om resulta-
tet bliver det samme. Den trettende stilling jeg søgte var fak-
tisk en dobbeltstilling.

Stillingen som direktør for det nye kulturcenter i Odense
Brandts Klædefabrikker blev opslået ledig sammen med end-
nu en stilling som leder af deres udstillingsvirksomhed. Jeg var
næsten for selvskreven til at få denne stilling. Der måtte skarp
lud til skurvede hoveder her, og jeg startede med at skrive at
man burde slå de to stillinger sammen, så man kunne undgå at
komme til at gå og se på en af disse kulturbosser, der går rundt
og skønner og vurderer og i realiteten ikke laver dagens arbej-
de for dyre penge.

Jeg fik idéhistorikeren Lars Morell til at skrive mig en anbe-
faling som jeg vedlagde.

Jeg kendte godt underskriverne af annoncen. De kendte
også godt mig. Indimellem undrer det mig, om jeg ikke i man-
ge af de bestyrelser, hvor mine ansøgninger behandles, har
gamle skolekammerater eller andre, måske venner eller uven-
ner, som sidder og trykker sig, mens de sidder med mine an-
søgninger foran sig. Det kan man i min alder aldrig vide. Fle-
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re af ens jævnaldrende må – statistisk set – være blevet til no-
get.

For at være helt sikker på ikke at få denne stilling løfter jeg
her en flig for mit egentlige forehavende, at selve det at søge
stillingen er et »kunstprojekt«. Hvad kan de dog i øvrigt ønske
sig mere end en kunstnerisk leder, der endog benytter dette at
søge stillingen som et kunstprojekt i sig selv. Dette forhold
fascinerede idéhistorikeren, der skulle skrive min anbefaling,
så han var ganske overbevist om, at dette som skulle føre til, at
jeg ikke fik stillingen, netop omvendt ville føre til, at jeg fik den.

I de dage, hvor jeg gik og overvejede denne annonce med to
stillinger på een gang inddrog jeg ikke meget Ebbe Post i mine
overvejelser. Jeg var sikker på, at det ville gå lige over hovedet
på ham. Der er ingen tvivl om, at uanset hvad jeg havde skre-
vet i min ansøgning, ville jeg være rette mand i jobbet. Det er
tankevækkende. Hvor mange ansøgere til stillinger er i virke-
ligheden de rette uden at være i stand til at lade det fremgå af
en ansøgning.

Ebbe gav mig ikke ret i de betragtninger. Han sagde: – Hvis
man søger stillinger på det plan, som du gør, er det mindste
man kan forlange, at ansøgeren kan skrive et ordentligt brev
og er i stand til at udtrykke sig. Det må du formodes at have
lært allerede i skolen. Det er noget andet med almindelige stil-
linger, som du jo er for fin til ikke sandt?

Der var en ung pige, hende, der er datter henne i nummer
108, hun søgte stilling på kontoret i en farvefabrik. Hun stod
altid og blæste tyggegummi ud i bobler, du ved, når hun talte
med folk, så hun mærkede godt, da personalechefen viste hen-
de ud til elevatoren, at det job kunne hun godt glemme. Men i
elevatordøren prøvede hun en sidste desperat udvej: Hun sag-
de bare lige op i hovedet på personalechefen: Jeg vil altså bare
sige dig, at du er godt dum, hvis du ikke tar’ mig! Det kunne
han ikke stå for.

– Herregud, det er jo sådan jeg skriver mine ansøgninger.
Det hjælper ikke noget. Det ser du vel.
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Ansøgning:
København den 17. februar 1985

Til bestyrelsen for
Brandts Klædefabrik,
Magistratens 4de afdeling,
5000 Odense C.

Jeg søger de to af de tre opslåede stillinger. I virkeligheden er
jeg ved at skrive en bog, hvis titel er »Jeg søger stillingen«.

Bogen består af udvalgte stillingsannoncer, mine ansøgnin-
ger og de modtagne svar. Derfor er denne ansøgning i sig selv
et kunstprojekt. Altså kunst i selve ansøgningen om admini-
stration af kunst. Det burde næsten være en betingelse!

Hele min barndom er tilbragt i Odense. Min far var præst i
Odense. Jeg har gået på Odense Katedralskole. Efter krigen,
som jeg tilbragte i Aalborg og Nyborg vendte jeg tilbage og
blev journalist på Fyns Tidende. Dette fortæller jeg kun for at
sige, at jeg ikke er nogen fremmed. Sådant ved jeg fra min er-
faring med provinslivet tæller mere end en objektiv kvalifika-
tion. Det er samme vilkår, som man må leve med, når man
f.eks. lokalt opsætter en dilettantforestilling, og de vilkår er
der vel i og for sig ikke noget at indvende imod.

Skulle jeg skyde fra hoften og give et bud på, hvad jeg umid-
delbart kunne tænke mig at udrette som kunstner og leder af
Brandts Klædefabriks kunstcenter, så ville det nok være hur-
tigst muligt at lave hele herligheden om til klædefabrik igen
med alle de udfordringer det byder, hvis man samtidig kræver,
at det skal ske som et kunstnerisk projekt.

Under alle omstændigheder vil jeg forsøge at samarbejde
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med Odenses erhvervsliv. Jeg er overbevist om, at det har lige
så mange visioner som en bestyrelse for et kunstcenter. Men
det er vanskeligt at udtale sig før man sidder med fuglen i hån-
den, og jeg har nok netop ladet den flyve.

Når jeg ikke skriver meget udførligt om mig selv er det fordi
jeg ved, de to bestyrelsesformænd udmærket kender mig.

Knud Hvidberg har ved en lejlighed, hvor jeg i telefonen in-
viterede ham til at deltage i et kunstprojekt fortalt, at han ikke
kunne deltage, fordi han desværre ikke kunne udstå mig!

Man lever livet farligt, når man søger stilling inden for kun-
sten. Der er alle idioter set fra en eller anden synsvinkel.

Til gengæld har jeg et udmærket forhold til Keld Helmer Pe-
tersen, som netop har samarbejdet med mig i et projekt en-
gang.

Da jeg ikke er nogen ung mand har jeg ladet en ung mand
give reference for mig. Det er idéhistorikeren Lars Morell, hvis
udtalelse om min egnethed til disse stillinger bilægges ansøg-
ningen, selv om den mere er et udtryk for hans egen ambition.
Sådan er det desværre ofte med unge mænd.

Det skal glæde mig at få svar på min ansøgning. Jeg håber
endnu at få lejlighed til at søge en god del andre stillinger før
fælden smækker i og jeg får et job som dette, som jeg i hvert
fald vil være kvalificeret til.

Med venlig hilsen
Knud Pedersen

487



488





490

Femtende stilling

Endelig fandt jeg stillingen, som ikke var annonceret, og hvor
jeg med god tid kunne udarbejde en ansøgning uden det tids-
pres, som altid opstår, når en annonce er bragt og hundreder
af arbejdsløse rigsdagsmænd eller andre arbejdsledige står i kø
med deres ansøgninger.

Det var stillingen som dansk konsul i Halland. Her står vir-
kelig nationale interesser på spil.

Lige siden jeg indsendte den ansøgning har Ebbe Post bøjet
sig ironisk for min kone og kaldt hende for konsulinden.

Jeg havde valgt tidspunktet, hvor jeg boede længere tid i
Sverige for at kunne modtage svaret oppe i »konsulatet«, og
under den tid omadresserede Ebbe Post alle breve og skrev
med sin store kluntede landarbejderskrift »Til konsulen«, eller
»Til konsulinden« uden på de omadresserede breve.

Den svenske post, som hver morgen bringer brevene i en
splinterny SAAB, men til gengæld med 3-4 dages forsinkelse –
et brev når hurtigere til Buenos Aires end til de svenske skove
– hun, for i Sverige er der mange kvindelige postbude, så med
større og større undren på mig hver gang, jeg med påtaget lige-
gyldighed lod mig servere breve med denne forventede frem-
tidige titel. Hun skulle lige vide. Men det var meget rart at
være lidt i fred for Ebbe, selv om jeg indimellem havde ham
mistænkt for at dampe nogle af mine breve op derhjemme i sit
køkken, før han sendte dem videre. Det skulle være ham vel
undt. Jeg er modstander af hemmeligheder, også private – også
post- og registerhemmeligheder.

Udenrigsministeriet måtte svare direkte til Halland. Jeg var
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bange for at sende det en tid, hvor jeg opholdt mig i Danmark,
for de er jo lige så spegede som jeg er røget. Det ville have væ-
ret meget diplomatisk for Udenrigsministeriet at have ordnet
denne sag over en telefon, så de ikke behøvede lægge tekst til
et svar, der kunne risikere at blive offentliggjort, og som kunne
influere på de dansk-svenske relationer i uoverskuelig tid. De
faldt lige i vandet. Det er ikke rart at tænke på i andre forbin-
delser.



Ansøgning:
København den 17. februar 1985

Fortroligt.
Til Udenrigsministeriet

Jeg ansøger om oprettelse af et dansk konsulat i Halland i Sve-
rige og søger om stillingen som honorærkonsul ved samme.

Der bor mere end 20.000 danske familier i området.
Oprettelsen af et dansk konsulat i Halland vil dække beho-

vet for hjælp og vejledning hos danske, når de møder den frem-
mede kultur de indfødte besidder i livsform og særlige menta-
litet.

Mange danske står i dag helt hjælpeløse. Det kan give sig
udslag i, at danskerne kommer til at le lige op i ansigterne på
de svenske bønder. Det kan være livsfarligt og er i hvert fald
ikke befordrende for sameksistensen.

Jeg har oplevet situationen, når danskerne har iagttaget, at
de indfødte i stedet for at spise af tallerkener, som vi plejer, ved
de daglige måltider spiser af en stor udhulet kampesten med
benskeer. Det hjælper heller ikke på forståelsen, når det ret
hurtigt går op for danskerne, at det er ren brændevin hallæn-
dingene sidder og labber i sig med skeen.

De savner sidenhen omgangsformer og fornøden diskre-
tioner med hensyn til de mange små tilfældige anbragte hjem-
mebrænderier, som findes overalt hvor lader og udhuse, jænd-
dage som bor i jordhuler og klippespalter, hvor mange kom-
mer frem.

Nogle af de alvorligste problemer for forholdet mellem de
to kulturer kan opstå, når værtsfolkene byder på fest, eller ka-
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las, som de kalder disse næsten rituelle sammenkomster, der
begynder i dybeste stilhed og ender i det vildeste sammensuri-
um. Svenskerne forstår slet ikke, hvis deltagende danskere ind-
imellem er blot ganske lidt tilbageholdende over for, hvad der
i en pærevælling skænkes op, ofte fra benzindunke fyldt med
brændevin, som de meget forstandigt holder skjult for børne-
ne som reservetanke i bilerne. Bilerne er meget store og kører
hurtigere og dristigere jo mindre der er tilbage i reservetanke-
ne ud på aftenerne. Mange danske risikerer vanskeligheder i
deres dagligliv, hvis de ikke på given opfordring sætter sig ind
på bagsædet i en af disse biler og sammen med chaufføren
tømmer en sjytifemmer, som er fællesbetegnelsen for alt sprit
hvad enten det drejer sig om 75 cl. eller 25 liters dunke.

Ved disse lejligheder kan svenskerne blive farligere og far-
ligere og kun et enkelt ord kan udløse håndgribeligheder eller
trusler om samme. Det hænder oven i købet, at danske er ble-
vet lovet lussinger (de såkaldte backsmäller) hvis de ikke på
kommando kan lade vandet samtidig med de svenske drikke-
brødre, idet svenskerne så tror, danskerne i smug har hældt
noget af det serverede brændevin bort bag ryggen på værten.

Når der skal holdes fester med taler må spiritussen låses for-
svarligt inde indtil talerne er færdige. Det er ikke ualmindeligt
at særligt udvalgte imod betaling ansættes til at have ansvaret
for, at alt ikke drikkes på et øjeblik af hensyn til den tid, der er
afsat til festen. Trækker talerne for længe ud, ser man de sven-
ske gæster rejse sig en efter en fra bordet, og de samles diskret
bag en parkeret bil, hvor de står og tømmer en af de med-
bragte benzindunke.

Efter maden danser de indfødte nogle vilde ejendommelige
danse, der til lyden af en harmonika og en gammel violin ud-
føres med stor kunstfærdighed i hvert fald først på aftenen.
Desværre ender disse danse altid med, at det ikke er til at dan-
se efter musikken på grund af musikanternes tilstand, og der
er på den tid også kun enkelte par på gulvet, mens resten enten
slås eller ligger på gulvet eller sidder og mundhugges ved bor-
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dene. Her er det vigtigt at råde danskerne til at holde sig uden-
for. Kvinderne følger mændene med ængstelige blikke. På
dette tidspunkt bør enhver dansk begive sig bort, hvis han
overhovedet kan komme af sted med det. Brugen af udtrykket
»danskdjävuler« er et godt signal til afgang. Men ofte bliver
danskeren holdt tilbage af en svensker, der endnu ikke har
fundet nogen at slås med. Stor diplomatisk snilde er nødven-
dig for at kunne frigøre sig.

Danskere bør fra et eventuelt oprettet lokalt konsulat have
særlig rådgivning om, hvorledes man skal te sig ved forskellige
opdukkende lejligheder i årets løb, f.eks. de berygtede svenske
krebsekalaser, ja, der har vi ordet kalas igen. Disse er en tradi-
tion i Halland, som også andre steder i Sverige. Man ser ofte
svenskere sidde og tygge og æde krebsene med skaller og kløer
og det hele, navnlig lidt hen ad måltidet, når sjytifemmeren
har været rundt nogle gange. Der går også for mange danskere
nogen tid, før de vænner sig til, at tak for mad udtrykkes med
et højt stinkende ræb ind over bordet.

Man bør aldrig tabe agtpågivenheden over for en svensker
som man har budt indenfor til kaffe. I starten betragter sven-
skerne danskerne med nogen mistro, og de vover sig kun lang-
somt og lidt kantende ind i stuen. »Ingen ekspedition«, eller
»lukket«, står der i øjnene på dem. Øjet, hvor der står »luk-
ket« er oftest slået ind ved et af de mangfoldige kalaser, men
man kan fuldstændig ændre deres udseende ved at stille en
flaske Rød Aalborg foran dem. Derefter udskiftes skiltet i
øjnene straks med et nyt, hvor der står »Kassen er åben for
indbetalinger«. Men så er det, man skal passe på. For som et
barn, der pludselig bliver ladt alene med en sutteflaske, en syl-
tetøjskrukke eller en skude kartoffelmos, eller alle tre ting,
blandes alt sammen på et øjeblik, og jeg har personligt over-
været, hvorledes en dyr cognac, der skulle nydes i små nip og
nap blev pjasket ned i en kop halvkold kaffe, og svenskeren
fortsatte ud over randen på den fyldte kop indtil også hele
underkoppen var fyldt til randen. Derefter tømte han kop og



underkop i en eneste mundfuld efterfulgt af det uundgåelige
ræb. Så satte han sig roligt til at vente på næste udskænkning.
En sådan drik kalder de for »Glögg«.

Når svenskerne ikke er til kalaser går de altid rundt med en
jagtbøsse. Af en eller anden ubegribelig grund tror de, at et
eller andet nok skal dukke op på deres vej, som de kan skyde
på. Jeg har oftere set svenskere med en bøsse end med et styk-
ke værktøj. Som en ren terapeutisk foranstaltning over for de
indfødte giver Socialstyrelsen svenskerne lov til en gang om
året at plaffe tusindvis af intetanende dyr ned i 3 dage. Social-
styrelsen har valgt at ofre et dyr, der er så stort, at det er svæ-
rere at ramme ved siden af det end det er at ramme. Disse dage
bør alle danskere holde sig inden døre. Flere årelange uven-
skaber bliver også gjort op disse dage. Bedst ville det være for
danskere helt at forlade landet, der svømmer i blod og døde
dyr. Hvis man en af disse dage hører udtrykket »danskdjävu-
lar«, så er det nok allerede for sent at redde sig bort.

Ved svenske hjemmeslagtninger, som de elsker at give sig i
lag med ud på aftenerne ofte efter et mislykket kalas, står de
ofte flere ad gangen og skyder vildt omkring sig. Jeg har flere
gange måttet spytte kugler ud, når jeg blev budt på grisesylte.
Sådanne slagtevaner, der er helt ukendte for de danske euro-
pæisk organiserede slagterier, kan der for et konsulat være god
grund til at orientere den danske befolkning i området om.

Der hører grundig vejledning til, hvis danskerne ønsker at
forstå svenskernes sexuelle vaner, idet de svenske skovbønder
foretrækker at parre sig i flæng. Ofte ser de dårligt nok, om
det er et menneske eller et af husdyrene de fodrer med deres
ejendommelige sexliv. Dog er der nogle steder i Halland tradi-
tion for, at kvinderne bærer skindskørter. Mændene tror, de ad
den vej kan kende kvinderne fra dyrene. Men netop dette idio-
tiske gør, at mange – uden at ville det – og ofte uden at opdage
det tager fejl.

Som regel lader svenskerne de danske kvinder i fred. De ser
på dem som tilhørende en helt anden race, hvad de på sin vis
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kan have god grund til. Kvinderne rådes dog til nogen for-
sigtighed under kalaserne. Og for guds skyld: Undgå skind-
skørter.

Hvis man, også uforvarende, kommer til at fornærme en
svensk hallandsbonde, skal man regne med, at der kan gå op
til 15 år, før man igen kan tale sammen. Til at mægle i sådanne
situationer, der uafladeligt opstår, vil oprettelsen af et dansk
konsulat være til uvurderlig nytte. Samme adfærd udviser
svenskerne i øvrigt indbyrdes, hvorfor lokalbefolkningerne of-
test er opdelt i grupper, der hele tiden ændrer sig og hele tiden
bliver flere og flere med færre og færre i hver. Man kan ikke
invitere to grupper sammen uden at komme i den tidligere om-
talte situation, hvor hele egnen ligger og slås på gulvet. I visse
lokalområder består befolkningen udelukkende af enkelt-
mandsgrupper, hvor ikke engang to ægtefæller i en årrække
taler med hinanden.

De forslåede og sygeligt udseende svenskere er ofte meget
store og de flestes ansigter er dobbelt så store, som de bør
være efter en almindelig lærebog i anatomi. Den lille hjerne
skjules under en morsom hat eller sommetider en kasket,
hvorpå der står »Caterpillar«, efter det mest fornuftige dyr i
de svenske husholdninger. Det miserable udseende medfører
ofte, at danskerne gribes af en følelse af mismod og ængstelse,
når de møder dem i flok, en følelse, som tilstedeværelsen af en
dansk konsul let vil kunne hjælpe dem af med. For der er ikke
noget at være bange for. De slås som de spiller fodbold. Man
skal blot benytte lidt dansk snilde og opfindsomhed, blandet
med lidt venlighed af sædvanlig gæstfri dansk type, så lægger
de sig på gulvet som et gravmæle med næsen lige op som en
både pompøs og porøs gravsten.

En dansk konsul vil også kunne opfordre utålmodige dan-
skere, der forulempes ved det blotte syn af for mange svenske-
re, til blot at forholde sig afventende, for de fleste dør af sig
selv på grund af den hallandske skovsyge, som de hævder
stammer fra en forurening, der kommer til dem fra Midttysk-

496



497

land. De fleste ved slet ikke, hvor Midttyskland ligger. Sygen
får svenskerne til at hoste dagen lang, mens de spytter vildt
omkring sig og vrider de små hatte i de store snavsede hænder.

Et dansk konsulat kunne med fordel ophænge visse faste
regler på væggene i konsulatskontorerne, for der er regler som
må iagttages uden undtagelse og som er umulige at regne ud
for den nyankomne danske tilflytter. For eksempel skal man
totalt afholde sig fra at fortælle morsomheder eller danske vit-
tigheder. De bliver uundgåeligt opfattet som fornærmelser.
JaHa siger de kort, i stedet for HaHa.

Synet af svenskere fra ryggen, når de forlader en dansk fa-
milie på vej hjem til sig selv er en af landsdelens smukkeste
naturoplevelser for de fleste danske.

Man melder sig gerne ind som passivt medlem i den store
svenske afholdsbevægelse for at få det syn at se lidt oftere.
Konsulatet bør for respekten fra den indfødte befolkning hjæl-
pe med at foretage sådanne pro forma indmeldelser. Det en
dansker drikker normalt svarer nemlig til, hvad et medlem af
den svenske afholdsbevægelse indtager uden for denne fore-
nings kalaser.

Det skal sluttelig understreges, at det udmærket kunne tæn-
kes, at Udenrigsministeriet deler min opfattelse af det ønske-
lige i et konsulat, med de dagligvaner fra de indfødtes side,
som jeg ovenfor har beskrevet, men ikke nødvendigvis ønsker
mig til at varetage arbejdet. Dette ville jeg alligevel betragte
som en imødekommelse af denne ansøgning, og jeg kunne
måske hjælpe ministeriet med at pege på andre, som ville være
fuldt så egnede til at bestride arbejdet som jeg selv.

Ministeriet er også velkommen til at benytte de her meddel-
te oplysninger til danskere efter forgodtbefindende blandt den
danske befolkning i området.

Men det skulle glæde mig, hvis ministeriet under alle om-
stændigheder ville tilstå mig en samtale, hvor jeg nærmere i
detaljer kan redegøre for omfang og indhold af de behov for
hjælp og vejledning de mange danske i Halland har. Der er
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ikke forskel på disse og på de opgaver, som ellers traditionelt
løses ved dansk konsulatvirksomhed i udlandet.

Med venlig hilsen
Knud Pedersen





Sekstende stilling

Satans osse! Nu havde jeg ellers lige sat mig behageligt til rette
i stolen som konsul i Halland. Da vi kom hjem fra Sverige
kaldte Ebbe Post stadig min kone for konsulinden.

– Der er brev til konsulinden, sagde han. Amatørskuespiller.
Dilettantkomediant! Ja, så morsomt er det heller ikke. Jeg er
begyndt på nervepiller til morgenmad. 5 milligrams.

Han kom indimellem stikkende med annoncer, han selv
havde fundet. Også det gjorde han med skadefryd. Nu ville jeg
søge noget, jeg i hvert fald var sikker på at få.

500



501

Ansøgning:
København den 24. maj 1985

Til Louisiana
Personaleafdelingen,
3050 Humlebæk.

Jeg søger stillingen som cafeterialeder på Louisiana.
Jeg er 59 år og har følgelig personligt deltaget i mindst

42.870 måltider i mit liv. Alligevel kan jeg ikke siges at være
faguddannet i madlavningens kunst. Jeg hæfter mig derfor
først og fremmest ved annoncens krav om fortsat udvikling af
køkken og sortiment på jeres cafeteria.

Cafeteriadrift på kunstmuseer har altid forekommet mig
underlig og selvmodsigende. I omgivelser, der ved deres arki-
tektur er tilpasset museumsideens æstetik, ja helt ind til desig-
net af bestik og service er resultater af velovervejede æstetiske
vurderinger forekommer det mærkeligt, at æstetikken ophører
i samme øjeblik vi kommer til det inderste, det væsentlige, det
som det hele drejer sig om, maden. Her serveres rent ud banale
sandwich uden den forfinelse eller den udvikling af den mate-
rielle smag, som i alt andet er museets mål og idé.

Og man kommer dog ingen steder på museet tættere på gæ-
sterne!

Når jeg søger stillingen, er det fordi jeg finder, at museernes
cafeterier har en forkert fordeling af form og indhold, specielt
når henses til, at netop indførelsen af cafeterier på museer har
medført, at et stigende antal gæster ganske enkelt kommer for
at besøge cafeteriet mere end for at se samlingen, der så at sige
fremstår som cafeteriets cafeteria.
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Ingen skal fortælle mig at cafeteriets funktion på et kunst-
museum er at skaffe mad til sultens slavehær. Mere raffinerede
betragtninger ville her være på deres plads. Der spises snarere,
som om cafeteriet er et nummer i kataloget, der må opleves
som det øvrige. Derfor mener jeg, at netop et kunstmuseums
cafeteria bør være stedet for det ekstraordinære.

Jeg må straks tilstå, at jeg ikke har den ringeste forstand på
mad eller dens tilberedning til trods for mine mere end 42.000
indtagne måltider livet igennem. Det kan oven i købet vække
undren, at de fleste kan deltage i så mange gentagelser af en
handling uden at få større indsigt i dens indhold eller metode
af den grund. Jeg spiser, når jeg er sulten, og spiser, hvad der
bliver stillet foran mig. Det første har man ikke brug for på et
kunstmuseum, det sidste åbner netop mulighed for eksperi-
mentet, som skulle være en naturlig opgave for et museums-
køkken set som et køkkenmuseum.

Madkunst er en af tidens bevægelser i kunsten, og en lang
række betydende internationale kunstnere hengiver sig til den-
ne kunstform og ikke bare i deres fritid, men som en del af
deres kunst.

Igennem mange år har kunstneren Daniel Spoerri været
optaget af madkunst. Han har taget konsekvensen ved indret-
ningen af en restaurant i Düsseldorf. Hans kunstværk er i dag
menuer. Han fremstiller først og fremmest gode retter. Men
som billigt tilbud sætter han ofte på menuen f.eks. en »fæng-
selssuppe«, enkelt fremstillet på billige ingredienser.

Ved et nyligt besøg i Verona hos den italienske kunstsamler
Francesco Conz så jeg et meget kostbart eksemplar af en
litografisk fremstillet mappe med 12 grøntsagsopskrifter af
Spoerri illustreret af en anden kunstner ganske vist med teg-
ninger, der havde meget lidt med retterne at gøre. Dette illu-
strerer udmærket parløbet mellem et billedmuseum og dets ca-
feteria, her set med omvendt fortegn: Det spiselige er det vig-
tige, tegningerne uspiselige og en biting, men i et smukt sam-
spil.
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Indbydelsen til Spoerris udstilling i galleri Køpcke i Køben-
havn i slutningen af 50-erne foregik iøvrigt ved udsendelse af
rundstykker med indbagte møtrikker. Disse rundstykker har i
dag betydelig samlerværdi, hvoraf man ser, hvad interesse for
mad og kunst tilsammen kan føre med sig.

Spoerri har også præsenteret menu med kødretter under be-
tegnelsen »Morduntersuchungen«. Og Spoerri står ikke alene.
Som leder af cafeteriet vil jeg en tid ansætte Spoerri som gæ-
stekok.

Alison Knowles’ salat, som hun tilberedte for publikum
foran alteret i Nikolaj Kirke ved den første FLUXUS-koncert i
1962 er der vel endnu nogle, der husker. På de små værtshuse
i København fordelte publikum sig efter koncerten med Ali-
sons salat på en engangstallerken. Også hende vil jeg ansætte.
Hun kommer jævnligt til København.

Marinettis futuristiske kogebog er desværre jævnt hen kede-
lig, men et væld af andre kunstnere har udarbejdet menuer. Jeg
vil invitere nogle af disse til at være udstillende madkunstnere
på Louisianas cafeteria, og man vil blive forbavset over, hvor
mange kunstnere, der er lige så gode til at lave mad som til at
lave kunst!

Amerikanske kunstnere er især optaget af asiatiske kryd-
derier, men da hashkager er væsentlige bestanddele af deres
menu, er de måske ikke de heldigste at invitere til at medvirke
i dette borgerskabets Mekka med mokkakøkken.

Men personligt vil jeg ikke afvise brændevinssuppe, som vo-
res oldemor lavede den sammen med hashkager, som vore
børn laver dem. Det skal blive en attraktion i Louisianas mun-
tre køkken. Side om side med den kulinariske kunst vil jeg ser-
vere menuen, som den bliver lavet og serveret i Vestre Fængsel
eller det mere nærliggende Horserød. Også maden som ud-
bringes til gamle i København vekslende med menuer, som ser-
veres ved fyrstebesøg på Fredensborg Slot. Den kulinariske
kunst har lige så mange ansigter som al anden kunst.

Internationale kunstnere vil jeg invitere til at servere deres
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specialiteter. Berømte menuer udstilles i stedet for de kalorie-
frie kunstværker, der i dag hentes ind fra tilstødende samlin-
ger.

Med Francesco Conz i Verona diskuterede jeg madkunstens
placering i den officielle kunstverden, og den gamle aristokrat
havde en ganske eksklusiv idé, som måske var båret af, at han
i sine unge dage havde været kok på Buckingham Palace hos
hertugen og hertuginden af Windsor.

Hans menu gik ud på, at han ville tilbyde en gæst en ganske
særlig forkælelse, der indskærpede, at kunst ikke bare var no-
get, man kunne sætte sig hen til, fortære og forlade bagefter
igen mæt og veltilpas. Fortæringen spillede på et helt orkesters
instrumenter og strenge. Serveringen kunne iflg. Conz godt
strække sig over længere tid og ville kun – som det er tilfældet
med al eksklusiv kunst – kunne betales af særlig velstillede.
Han forestillede sig, Francesco Conz, at betjeningen foretog
sig alt muligt andet samtidig for at forkæle gæsten, ganske
som cafeteriet skal være en kunstnerisk tilføjelse til museets
samling. Der kunne komme en lille strygekvartet ind og spille.
Gæsten skulle præsenteres for kunst som en særlig konsuma-
bel forkælelse. En fremragende kunstner kommer til stede og
maler hans portræt, mens han sidder og indtager sin middag.
Det er altsammen en film af virkelighed. Hans tøj vil blive
løbende renset og presset.

Han overvejede også at skaffe professionelle bordherrer, el-
ler netop ikke professionelle, hvilket ville være endnu mere
elegant. Disse kunne diskutere kunst med den ensomme gæst
under måltidet. Jeg ved, han mente alt dette ganske bogsta-
veligt, da han på den tid, hvor jeg besøgte ham, netop søgte en
privatchauffør til hvilken han alene stillede det krav, at ansø-
geren skulle være professor i filosofi! Ja, så festlig er faktisk
denne tidligere kok på Buckingham Palace og fremtidige
kunstner i museets køkken. Middagen Francesco ville servere
skulle naturligvis overgå alt, hvad man noget sted kunne fore-
stille sig. Hele oplægget var dog så italiensk at jeg, husker jeg,



instinktivt tog afstand fra det samtidig med at jeg måtte med-
give, at forslaget burde tages efter sit fulde pålydende. Så vel-
havende, som Francesco Conz forestillede sig det, kan vi slet
ikke fremvise sult i Danmark. Og så sulten er kun få velhavere
i Danmark.

Jeg vil ikke påtage mig tilberedning af mad i museets cafete-
ria. Men det er jo også en leder, der søges, ikke en kok.

Lederen af museets øvrige samlinger maler vel heller ikke
billederne selv?

Aflønnet som museets øvrige rådgivere vil jeg skabe et cafe-
teria, hvor det må forventes, at nogle gæster ligefrem fore-
trækker at tage maden med sig i stedet for at spise den. De vil-
le hellere sulte, og jeg forstår dem. Man er ikke sulten, når
man har tid til at gå på museum.

En lang række køleskabe og kemiske toiletter skal udstilles
langs cafeteriets vægge indeholdende rester fra tidligere me-
nuer, som det nu engang er museers idé. Disse køleskabe og
disse toiletter vil med tiden udgøre et helt lille museums
permanente samling fremskabt af kunstnere og publikum i
forening.

Med venlig hilsen
Knud Pedersen

505





507

Syttende stilling



Ansøgning:
København den 18. juni 1985

Præsidenten for Civilforsvars-Forbundet,
stiftsamtmand N. Elkær-Hansen,
Att: Civilforsvars-Forbundet
St. Regnegade 12. 3
1110 København K.

Stillingen som direktør for Civilforsvaret og Danske Kvinders
Beredskab søger jeg, fordi jeg føler mig velkvalificeret til – at
være bange.

Under den forlængst afsluttede 2. verdenskrig var jeg ikke i
det civilforsvar, den danske regering havde pålagt hele landet at
lade sig ansætte i, men startede sammen med min broder i en
alder af 14 år Churchill-klubben og fik 3 års fængsel til at tæn-
ke over regeringens direktiver om det menneskelige selvforsvar.

Jeg har, som et positivt mén fra krigen, altid været bange for
den næste krig.

Nogen opmærksomhed omkring min person har der i den
anledning også været, og jeg skal ikke gøre en hemmelighed
af, at da jeg skulle medvirke i en radioudsendelse for børn om,
hvad de skulle gøre i tilfælde af en ny krig, rådede jeg kun bør-
nene til flugt og mistede ved den lejlighed vistnok en hel del
fans.

Jeg ved godt, det gøres ikke så nemt, og jeg synes næsten
Civilforsvaret er en militær opgave.

Det blev efterhånden et særkende for den danske modstands-
bevægelse – i modsætning til alle andre i Europa – at det var
civiles modstand imod besættelsesmagten. Jeg er ikke tilhæn-
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ger af den gængse opfattelse af S.O.E. som baggrund for den
danske indsats.

Jeg ved i dag ikke om de civiles metode var forkert eller rig-
tig. Et stærkere civilforsvar havde måske nok været bedre end
det »hjemmeværn« som blev resultatet.

Jeg tror på, at et civilforsvar har helt militære opgaver. Og
det dokumenteres vel klart nok ved, at egentlig overbeviste
militærnægtere også ofte nægter at gøre tjeneste i Civilforsva-
ret. Som Civilforsvaret er opbygget i dag forstår jeg godt deres
begrundelse.

Jeg ser følgelig aldeles umoralsk på dette med det»civile«.
Civilforsvaret er for mig en 5. kolonne, eller endnu stærkere,
en selvstændig militant enhed for civilbefolkningens overle-
velse i en massakre, som først og fremmest vil ramme civile og
bør stødes militant tilbage.

For mig at se kræver et civilforsvar derfor først og fremmest
en militær planlægning for civilbefolkningens rettigheder og
sikkerhed under et på et andet niveau startet angreb eller for-
svar og ikke nødvendigvis en del af dette. Tværtimod!

Det drejer sig om en hær hvis udelukkende formål er beskyt-
telse af sig selv og måske kunne man forestille sig egentlige
»våben« i gåseøjne udviklet og produceret alene med Civil-
forsvaret som eneste formål. Civilforsvaret bør arbejde med
budgetter, så den egentlige hær vil blive grøn af misundelse.

Opgaven er stor og svær. Men i virkeligheden burde nok et-
hvert fornuftigt menneske søge stillingen og tildeles den uden
videre diskussion om andet end effektivitet.

Og her føler jeg mig kvalificeret.
De ufornuftige kan vi overlade til vore fjender, som er mili-

tærmaskinen.
Nå ja, med dette får jeg nok ikke jobbet.
Men jeg får dog sagt min mening. Og under alle omstændig-

heder er det en type med min indstilling, der bør vælges. Net-
op ved besættelse af chefstillinger er indstillingen af vigtighed.

Naturligvis kan der vælges en, der ytrer sig lidt mere sagt-
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modigt som civilister efter dette begrebs gamle indhold har for
vane. Sådan vinder man bare ikke et civilforsvar.

Min ansøgning kan altså meget kort skrives således, at jeg
meget gerne vil stille mig til rådighed, hvis der ikke findes bed-
re. Og den person gad jeg nok se.

Med venlig hilsen
Knud Pedersen

PS
Særlig stillingen som direktør for »Danske Kvinders Bered-
skab« har givet anledning til nogle overvejelser på forhånd.
Selve betegnelsen »Danske Kvinders Beredskab« forekommer
mig lidt idiotisk. Jeg kan ikke lade være med at sammenstille
betegnelsen med det tilsvarende »Danske Herrers Beredskab«,
som jeg ville finde direkte anstødelig.

Jeg kunne umiddelbart forestille mig at undersøge mulighe-
derne for en sammenlægning. Det vil sige, at jeg ville måske
foreslå at lægge de beredte danske kvinder ind under civilfor-
svarets mænd, hvis lysten og de praktiske muligheder er til
stede.

d. s.
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Attende stilling



Ansøgning:
København den 15. juni 1985

T. Bak-Jensen A/S
Management konsulenter
Østergade 1, 1100 K

Jeg søger stillingen som direktør for foreningen af yngre læger
og forstår, det drejer sig om alle landets yngre sygehuslæger til
og med 1. reservelægerne, i alt ca. 8.000 fremtidige patienter.

Til at bestride denne svimlende stilling søges en ung mand
på ca. 35 år.

Stillingen er central for beslutninger om og behandlinger af
hele det menneskeliv, der leves og døs i dette land, livets fort-
sættelse eller afslutning.

Jeg mener i stedet, man burde søge den egnede i aldersgrup-
pen mellem 55 og 65.

Jeg selv er 59. Direktør for Kunstbiblioteket, stifter og på
vej væk efter generationsskifte.

Man føler, at end ikke Vorherre vil være gammel nok til det
job. Med ham i direktørstolen skulle man dog nok indstille sig
på endnu skrappere reformer inden for sygehusvæsenet end
dem, jeg forestiller mig.

Jeg anser, at det vil være direktørens opgave at foretage en
fuldstændig omvurdering af sygehusfunktionen og dermed læ-
gernes arbejde, og at jeg vil egne mig til at foretage denne om-
vurdering til trods for eller netop fordi jeg aldrig har haft no-
get med sygehusvæsenet at bestille.

I sammenhæng med dette store spørgsmål er alle øvrige
spørgsmål, såsom dødskriterier, lægeansvar, overbelægning,
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underbemanding, apparatur, uddannelse, økonomi, bare ba-
nale fagretlige spørgsmål, og disse kan man naturligvis ud-
mærket overlade til et ungt menneske at administrere.

Hvis det er management-consult firmaet, der har foretaget
den skæbnesvangre vurdering af aldersspørgsmålet, ansøger
jeg om direkte interview hos bestyrelsen. Jeg vil nemlig på
chefniveau nærmest sammenligne aldersvurderingen med en
skæbnesvanger forkert dosering.

Alle syge mennesker bør af deres læge undervises så meget i
deres egen sygdom, så de selv kan fungere som speciallæger i
netop deres eget tilfælde. Dette er et nyt arbejdsområde for
lægerne, der kan skaffe beskæftigelse for mange arbejdsledige
yngre læger.

Foreningens bestyrelse bør sammensættes af lige dele raske
og syge læger, for at foreningen ikke skal miste det egentlige
sigte for den udelukkende beskæftigelse med banale fagretlige
problemer.

Det kan ikke være meningen i denne korte præsentation af
mig selv at komme ind på de fundamentale spørgsmål som
hele stillingen drejer sig om, og som har ligget urørte hen, for
sygehusvæsenet og patienternes behandling.

Dette må vente til et nærmere interview, hvis consultfirmaet
indser fejltagelsen og afstår fra alderskravet.

Derfor ansøgningens foreløbige karakter.

Jeg vil dog alligevel gerne sige lidt om mit synspunkt over for
lægernes ansvarlighed over for patienterne.

Jeg vil arbejde for, at enhver patient straks efter sin indlæg-
gelse får tildelt en civil »advokat«, fortrinsvis fra familien og
tilrettelagt som et borgerligt ombud. Denne pårørende, der
skal være rask, pålægges en forpligtelse over for beslutninger
om behandling sideordnet (ansvarsmæssigt) med lægen, og
lægen er på sin side forpligtet til jævnbyrdige drøftelser af pa-
tientens forhold med denne, ligesom denne pårørende er for-
pligtet til at møde op ved lægemøder om patienten og skal
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påtage sig opsyn med behandlingens gennemførelse og virk-
ning under behandlingsforløbet.

Sygestuer skal i konsekvens heraf indrettes som patientens
eget og personlige værelse – ikke hospitalets – ligesom der skal
pålægges det valgte ombud (den pårørende) at holde orden i
sygestuen, sørge for rengøring og madlavning samt alle andre
forhold, der kan medvirke til, at forholdet sidestilles med en
flytning, fysisk, af patientens integritet til hospitalets geogra-
fiske område, der er dets definition i første række.

Det kan efter min egen mening komme på tale at kræve
egentlig husleje af sygestuen og alt hospitalspersonalet skal
alene beskæftige sig med diagnosticerings- og behandlingsop-
gaver til hvilke opgaver et betydelig større beløb frigøres og
flere læger kan uddannes og komme i arbejde.

Jeg finder det forkert for en fremtidig udvikling af sygehus-
væsenet, at hospitalerne overtager hele patienten, idet der kun
er behov for at overtage sygdomstilfældet og sætte alle res-
sourcer ind herpå, hvorved formentlig mange procenter af ho-
spitalsomkostninger kan spares og kanaliseres direkte til syg-
domsforløbet.

De civile ombud bør naturligvis – selv om det ikke direkte
vedrører vort område – have deres egen forening PAR (Patien-
ternes ansvarlige repræsentanter).

For selve ændringen af sygehusets funktioner foreslår jeg
eksperimentalafdelinger oprettet, der afprøver nye former i
omgangen mellem læge og patient også for at give lægerne
bedre arbejdsvilkår i et mere menneskeligt miljø end det nu-
værende hospitalsmiljø (lægerne har vist den højeste dødelig-
hed efter bryggeriarbejderne). Miljøet bør ændres totalt af
hensyn til både læge og patient.

Faktisk bør en direktør for Foreningen af Yngre Læger side-
stilles med denne »raske« hverken patient eller læge, der kan
organisere det nødvendige mellemled, som direktøren vel dy-
best set selv er og kan arbejde ud fra.
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Det ville efter min opfattelse være livsfarligt at udnævne en
direktør, der var læge og derfor ikke ville være i stand til at
trække den nødvendige distance til lægen på den ene side (og
dette uanset denne er direktør netop for deres forening) og
patienten på den anden side, samtidig med at de fælles inter-
esser forbindes.

Så langt blev det altså, og så hjælpeløse er vi, men så mange
mærkelige tanker bør vi gøre os om selv de mindste detaljer.

Med venlig hilsen
Knud Pedersen
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Ansøgning:
København den 8. juli 1985

Hr. Per Kaalund,
c/o DIKs sekretariat,
Idrættens Hus,
2605 Brøndby

Jeg søger stillingen som direktør for Team Danmark til frem-
me af Dansk Eliteidræt.

Jeg vil gerne begynde med at se bort fra de nationale under-
toner, der ligger i navn og intention og alene se på opgaven: at
tilføre sportsfolk en toptræning, der fører til en konkurrence-
evne, så de bedste vil være i stand til at konkurrere internatio-
nalt med de ypperste.

Jeg er ikke mere kyndig i selve idrættens detaljer end denne
ansøgnings modtager må formodes at være. Jeg ser selv opga-
ven som en organisatorisk opgave, hvor det mere er et spørgs-
mål om at finde frem til specialisten end det er spørgsmålet om
at vide, hvem der vandt VM-kvalifikationsturneringen det og
det år.

For mig at se er opgavens første og vigtigste indhold ordet
konkurrence, og jeg har tænkt mig i et moderne sofistikeret
sportsmiljø at arbejde for en opbygning af træningsfaciliteter,
som netop reflekterer på begrebet konkurrence.

Derfor har jeg mere opmærksomhed og interesse for syste-
matisk og organiseret indsamling af informationer om kon-
kurrencepartneren end f.eks. trænernes kvalifikationer.

Jeg mener: gode trænere er en selvfølgelighed. Men også
konkurrenten har gode trænere.



Konkurrencemodstanderen og de resultater på internatio-
nalt plan, som Team Danmark skal stille op imod, er for mig
at se hovedopgaven, og hertil vil jeg organisere en hel lille
gruppe af specialister, gerne små tykke mænd med kraftige
overfrakker og bløde hatte, en regulær kommandogruppe, der
opsøger topidrætsfolk på alle relevante områder og diskret ar-
rangerer filmoptagelser af toppræstationer, også under træ-
ning.

Disse film forestiller jeg mig computerized og lagrede som
simulator-modspillere, imod hvilke man hele tiden kan afmåle
egne præstationer og studere anvendt teknik.

Dette vil jeg nok betragte som det tekniske hjerte i arbejdet
for at opnå det enestående i en medietidsalder, hvor også mod-
standeren må formodes før eller senere at benytte sig af de
samme faciliteter.

Det er jo rart at tænke på, at sport er så pragtfuldt lineært.
Der indgår kun to tal: Det bedste og – alle de andre.

Om mig selv skal jeg oplyse, at jeg er 59 år og aldrig har væ-
ret aktiv eller bare passiv inden for idrætsarbejde. Jeg har or-
ganiseret kulturformidling, altså et arbejde, som netop ikke
beskæftiger sig med lineære størrelser.

Jeg har organiseret kunstformidlingen i Danmark først og
fremmest som stifter og leder af Kunstbiblioteket, som jeg i
dag har generationsskiftet, hvorfor jeg har fået tid til andre
udfordringer.

Teaminstituttets første opbygning, dets organisation og
dimensionering finder jeg af største vigtighed for dets videre
udvikling og her anser jeg konkurrence-modstanderens skygge
både i tal og teknik som en af de vigtigste træningsfaciliteter,
som et levende koordinatsystem, hvor modstanderens koordi-
nater samtidigt og løbende sammenholdes med træningsresul-
taterne. Så kan modspillerne bare i tur og orden komme an!

Jeg vil også lægge stor vægt på helt teoretiske analyser base-
ret på de indsamlede informationer.

Hele opgaven er i virkeligheden meget elementær: Man skal
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bare være et skridt bedre end den, der spilles imod. Det ville
ikke være god træningsøkonomi at stræbe højere. Det er al
konkurrences begrænsning.

Jeg håber at komme i betragtning som den sorte hest i løbet:
Bedste direktør for Team Danmark.

Med venlig hilsen
Knud Pedersen
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Ansøgning:
København den 12. juni 1985

Hr. borgmester A. J. S. C. Jensen,
Borgmesterkontoret,
Holstebro kommune,
7500 Holstebro.

Jeg søger stillingen som direktør for Holstebro-Hallen A/S.
For at ingen skal få den tanke, at Holstebro er et provinshul

foreslår jeg, at direktøren får sæde i New York, hvorfra han
bedst kan have overblik over de nyeste kulturelle begivenhe-
der og kan bringe det bedste af det nye til Danmark og før no-
get andet sted – til Holstebrohallen.

Da dette for mig er en forhåndsbetingelse for at søge bliver
denne ansøgning nok den korteste bestyrelsen modtager.

Den er ikke mindre velment.
Med venlig hilsen
Knud Pedersen
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Tidligere søgt stilling

Så kom der alligevel langt om længe svar fra den norske ballet
om stillingen som chef for balletten ved den norske opera. Der
var ikke megen ballon i det svar. Der var ikke nogen ballon
som helst.
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Afslutning

Der er slet ingen slutning på denne historie fra det virkelige liv.
En af mine venner besøgte mig en formiddag i Nærum og

fortalte han havde hørt, at stillingen som økonomidirektør for
København var ledig. Om det ikke var noget for mig. En an-
den ringede og fortalte, at hun havde set i en annonce, at en
byggematador i København søgte en privatchauffør. Om det
ikke var noget for mig.

Verden er fuld af tilbud.
Når De, kære arbejdsgiver, sidder og læser dette, sidder jeg

endnu derhjemme og skriver mine ansøgninger.
Men jeg har fået skiftet Ebbe Post ud.
Da jeg opdagede, at han gik ind til Johnsens ved siden af og

fortalte om alt, hvad jeg foretog mig, og om indholdet af de
breve jeg modtog, så ansøgte jeg Generaldirektoratet for Post-
væsenet om at få skiftet min post ud.

Det er den eneste ansøgning, jeg har skrevet, der er blevet
imødekommet.

Han har fået et andet distrikt.
Et meget bedre distrikt.
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En stilling jeg trods opfordringer fra venner aldrig søgte.



Enogtyvende stilling

Efter nogen tid sendte jeg hele mit materiale til Gyldendals
Forlag.

Måske kunne man søge stilling som forfatter?
Nogen tid efter kom svaret tilbage – bundtet sammen med

materialet. Anbefalet.
Klaus Rifbjerg syntes ikke, jeg skulle have stilling som for-

fatter.
Så var også det sagt.
Men forlagskonsulenten!
Han var af en så modsat opfattelse, at hvis det overhovedet

skal have nogen mening at have en konsulent, så kan hans ud-
talelse kun have kostet ham hans gode stilling, ganske som alle
mine koster mig mine.

Forlagskonsulentens bedømmelse og forlagsdirektørens be-
slutning giver tilsammen en logisk udgang på historien. Den
evigt uforståelige årsags og virkningssammenhæng.

Jeg vil vædde på, at konsulenten hedder Poul Borum.
Hermed er ringen sluttet, og der er ikke for mig mere at til-

føje.
Måske har Gyldendals Forlag kunstnerisk tænkt med på tan-

ken og i virkeligheden villet forære mig – meget smukt tænkt
– en god afslutning – omend til brug for et andet forlag.

Forlag er ikke smålige. De giver tak for interessen.
Fra forlag til forlag. En helt ny kommunikation. Det ene

forlag skriver til det andet, og udgiver der.
Det er et spørgsmål, der ikke kan besvares.
Bedømmelse og afgørelse er komplementære til hinanden

og kongruente til det øvrige.
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Gyldendals bedømmelse:

Forfatter: Knud Pedersen
Titel: Jeg søger stillingen

Det er ikke hver dag, man præsenteres for en regulær practical
joke i bogform, men her er altså en af slagsen – så humørbe-
fordrende i sin gøren grin med borgermusikken, så overras-
kende i sine sceneskift, så konsekvent i sin pokerfacede gen-
nemspilning af projektet, at man bliver helt glad ved at møde
så mange meninger i galskaben. Både Jens Jørgen Thorsen,
staldbroder Nash og Situationisternes Internationale ka’ gå
hjem og lægge sig!

Knud Pedersen er en kunstner på sit felt – og feltet hedder
vistnok mail art – et projekt, der næres af lykkelige indskydel-
ser og iøvrigt unddrager sig en dækkende beskrivelse. Alt kan
ske, mens det kører, og det kører kun til det øjeblik, kunst-
neren er så uheldig at blive taget på ordet.

Kunsten i Knud Pedersens tilfælde er at undgå konsekven-
serne af sine ansøgninger og at bevare sin frie flugt over de
uanede muligheders annoncemarked. Han er en gambler, der
sætter sine betroede talenter på kant.

Er spøgen bæredygtig som bogprojekt? Det synes jeg, man
roligt kan sige. Jeg har moret mig hjerteløst undervejs ved at
forestille mig reaktionerne hos modtagerne af KPs ansøgnin-
ger og ved at læse deres svævende svar. Her har de fandeme
fået en nød at knække og kun få har haft åndsnærværelse nok
til at gøre en reverens for den gale supplikant. Jeg har i endnu
højere grad moret mig hjerteligt over de søgte jobs art og over
den glans, som KP tilbyder at kaste over dem. Her er kun til-

531



løb til det rene pjat. Der er tværtimod – ved hurtig og nærmere
eftertanke – substans i galskaben med dens væld af priselige
forslag til dette samfunds fornuftiggørelse. For så vidt er an-
søgningernes sum eet stort opgør med almindelig slendrian og
vanetænkning – og det hvad enten det drejer sig om at glæde
Udenrigsministeriet, Hjemmeværnet, Trafikministeriet, Natio-
nalmuseet, Foreningen Norden, Civilforsvaret, Den norske Bal-
let, Team Danmark, Indbindingscentralen eller Louisiana med
lidt pulterkammerrydning.

Rejsen gennem Knud Pedersens brev-univers i selskab med
komediens folkelige ræsonnør, Ebbe Post, har selvfølgelig sine
highlights (hvoraf mit foretrukne nok er det udenrigsministe-
rielle svar på hans motiverede ansøgning om at blive konsul
over Halland), men underholdningsniveauet er stort set højt,
ikke mindst fordi man mærker, at »nu gibber det i Peddersen«
igen, ved hver ny udfordring. Hvortil naturligvis kommer
variationsrigdommen i hans »ikke-jobskabelsesordning« – fra
kulturattache i Washington over opsynsmand på Sprogø til
cafeteria-bestyrer på Louisiana.

Trilogierne: »Annonce – ansøgning – afslag« er en fortryl-
lende stribe case stories (muligvis med indbyggede ophavsret-
lige problemer hvad svarbrevene angår – forhåbentlig til at
overvinde). Der er steder, hvor elastikken er trukket lovlig
langt – hvor spasen fortjener en venligt strammende hånd,
hvis man vil undgå enhver mindelse om noget willybrejn-
holst’sk – og KPs ven på Familie-Journalen har så evig ret i, at
ubådshistorien skal væk som det stilbrud, den vil være.

Konklusion: Ku’ det ikke være sjovt at udgive en happen-
ing, hvor snusfornuft, barokt lune og almindelig ustyrlighed er
mødtes i skøn forening?



The Stick Tree
by Knud Pedersen





535



Message to Henry Flynt and Emily 
Harvey Gallery 1990

(Challenge to conceptual artists)

FLUXUS starts tomorrow and died 1978. In 1970 – twenty
years from now – I received 7 sticks from the CSSR FLUXUS-
artist Jiri Valoch and that was the first challenge I have re-
ceived as a SURPRISE game with sticks. The sticks were
shown on b/w amateur photos.They were a.o. placed nicely
on a little pine tree. I hope you will be able to study the pho-
tos on the telefax.

I’ll tell you what happened to the sticks. It is all History
Dead and Future. In todays situation it would be natural to
interpret the project as an early example of collaboration
between West- and East-Europe. But that was not the situa-
tion as it is not the situation today or tomorrow.

Jiri Valochs Challenge as well as yours is to me to make
complicated matters out of very simple matters and simple
matters out of very complicated matters. The Challenge is to
do both at the same time.

In 1970 I asked Jiri Valoch if he would cooperate.
My plan was to chop down a beutiful high Danish

beechtree – maybe 200 years old, which is not very old for a
Danish tree – FLUXUS is much older, dead and younger. The
plan was furthermore for the tree to be fraighted on a block-
train wagon all the way through Denmark, West Germany,
East Germany, CSSR, all the way to Jiri Valoch who should
cut the tree in 1 meter sticks, paint the sticks white, summon
them together with strings and return it all to me.
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I had in advance taken photos of the tree before it was 
felled.When I received the sticks I would collect the Stick 
Tree stick for stick at the spot in the forest where I had felled
it.

I wrote a letter to the Deutsches Bundesbahn DB and they
answered that in case of an art project they would have the
pleasure to offer free transport for the art work through West
Germany. Free Tree transport through Germany!

But the Danish Ministry of Cultural Affairs rejected the pro-
ject.

From my collection of rejected applications I send as a do-
cumentation a copy of the answer from the Ministry dated
nov. 11 1970.

I only asked for 9000 d. kr. – less than 1000 US dollars to
pay for the transportation of the tree through Denmark.

Thus the Ministry of Cultural Affairs turned the project into
the shape of conceptual Art.
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THE STICK TREE

by Jiri Valoch







Kroningsspillet





1. del
Kroningsspillet





1. Flygelet

Klaus ringede. Han skulle have julen »bragt på plads«. »Brin-
ge på plads« og »få det til at hænge sammen« er slagord hos
de unge erhvervsbosser. Man hører dem dagligt i tv.

»Bringe på plads« vil mere nøjagtigt sige »rydde alle forhin-
dringer af vejen«.

Her var forhindringen min fødselsdag, og det, der skulle på
plads, var Klaus’ juleferie i luksuslejligheden i Schweiz.

– Vi må se at få bragt julen på plads.
Klaus skal ha’ fyret en gave af i anledning af min 60-års fød-

selsdag den 26. december.
– På Søllerød Kro, foreslår han.
Hans pige hedder Anne Mette. Hun er 22 år.
Hun smiler hele tiden.
– Det kan ikke være min opgave at fejre min egen fødsels-

dag, sagde jeg ved bordet.
– Nej, lige præcist, sagde den henrivende 22-årige.
– I kan roligt rejse, sagde jeg, og Klaus sad og nikkede tavs

og alvorlig, som fulgte han opmærksomt lyden af stigende
kurser i et usikkert papir.

Han trak en hvid konvolut frem af inderlommen.
– Nu giver min søn mig sgu en bestyrelsespost, tænkte jeg.
Jeg kunne ikke ønske mig noget bedre i 60-års fødselsdags-

gave. Jeg har aldrig haft bestyrelsesposter, selvom jeg har sid-
det og bestyret hele mit liv.

Han gav mig gaven. Den hvide kuvert. Det gyldne hånd-
tryk. Det var en storslået overdragelse til mig af et fuldt ekvi-
peret tv-hold fra hans tv-station.
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Hvis jeg havde en idé, så ville hele holdet stå til min rådig-
hed en fuld arbejdsdag. Jeg skulle ikke bryde mig om at under-
kende den økonomiske værdi af en sådan gave. Den kunne jeg
rejse Jorden rundt for.

Jeg var skuffet. En god idé!
Jeg skulle først ha’, så skulle jeg få.
En betinget gave. En hvid elefant.
Hvis jeg tog den alvorligt, ville hele julen og nytåret blive

smadret i forsøg på at få den såkaldte »gode idé«, det sværeste
af alt, men som, når den først er fundet, synes som det letteste,
fordi herefter er udførelsen 95% af det hele og ideen højst 5%.
Det, man har fundet, har ikke samme værdi som det, man sø-
ger.

Det regnestykke har jeg været 60 år om at lære.

Klaus har i sin gave, der til forveksling ligner en købekontrakt,
glemt en lille vigtig detalje – spørgsmålet om rekvisitter!

Jeg har besluttet at lave noget med rekvisitter.
Måske bygge et nyt musikinstrument!
Måske ombygge et flygel ved brug af 2 flygeler. Således at

den ene halvdel af tangenterne kommer til at sidde lige rundt
om hjørnet, og pianisten kan sidde på flygelets hjørne og spille
med lange svømmetag – 100 meter brystspilning. Pianister ser
altid helt forkerte ud til musikken, som de plejer at sidde der
og ligne en node, der er ved at falde ned fra flygelet.

Ved at anbringe halvdelen af tangenterne lige rundt om hjør-
net, ville der også på selve hjørnet blive plads til askebæger,
ølglas, cigaretter og sjatter – og måske et fotografi af kæresten.

Jeg kaldte projektet »Music around the Corner« og ville,
som en anden Thor Heyerdahl, filme ombygningen af instru-
mentet, et kunstværk værdigt til Museum of Modern Art i
New York. En musikalsk rytterstatue.

Mine venner i USA vil være »dying« efter at komponere til
og opføre musik på sådan et instrument.

I de gamle FLUXUS-dage var »prepared piano« en grund-
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tone i denne kunstretning. George Maciunas, grundlæggeren,
havde for mange år siden bedt alle sine kunstnervenner om at
levere ham hver et stk. behandlet klaver. De klaverer står i dag
på museer og i samlinger verden over. I nogle var strengene
skiftet ud med glas, skeer og andre gamelanlydgivende kilder,
eller tangenterne var simpelthen brændt af.

Dette, mit flygel, stort og sortskinnende, med renpudsede
tangenter og fødder med små messingtøfler, det skulle være
min nye stil. Der var ikke noget hjemmelavet der. Det ville
blive FLUXUS-klaverernes 1986-model.

George Brecht i Køln, en af de store gamle FLUXUS-mestre,
som jeg tidligere har skrevet til om min idé, har kommenteret
den med, at man nok fik nogle problemer med, hvorvidt det
drejede sig om et Pi-Anneau eller et Pia-No.

Denne problemstilling, taget så alvorligt som den fortjener
fra en stor kunstner, er naturligvis meget bedre end hele mit
flygelprojekt.

Det er Concept Art.
Men det er Klaus’ gavekontrakt også. Så længe den bare lig-

ger der i sin kuvert.

I dag kører hele familien, som vi plejer, op i de svenske skove
for at fejre jul.

Jeg havde i går på min arbejdsplads, Kunstbiblioteket, en varm
diskussion om mit flygel med min gamle ven og journalist på
Familie Journalen, Ole Boje, som først lyttede opmærksomt.

– Den første idé, man får, er som regel værd at lægge mærke
til, sagde han professionelt, før jeg gik i gang. Men da han så
havde hørt om ideen, forklarede han mig forarget, hvorledes
jeg ødelagde denne enestående gave ved at genoplive en gam-
mel kunstretning, FLUXUS, der var 20 år ældre end min dato-
mærkning.

Jeg fik uventet hjælp fra Kunstbibliotekets chauffør, Frede-
rik, der kom til stede midt i diskussionen. Han kom netop
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springende og muntert grinende ind med fire malerier under
armen fra Billed Bussen, der holdt udenfor ved fortovet. Han
er forleden blevet optaget med sin guitar på den nye skole for
rytmisk musik, og han havde kun hørt på vor samtale et øje-
blik, før han var fyr og flamme.

– Musikken er den største kulturfaktor i dag, sagde han til
Ole Boje, mens han kampberedt stillede malerierne fra sig. 
– Og vi er ovre den tid, hvor man kan sidde med hængerøv og
fedtet hår og spille inderlig musik på sin guitar. I dag er musik
et show, hvor lys og scene og udenværker af mange slags, video
og elektronik, hører med, før det duer. Det var en verdenssen-
sation i rockverdenen, da en amerikansk rockmusiker fandt en
guitar med to greb, købte den og gav koncerter på den. Synthe-
sizere udvikles mere og mere udspekuleret, og det flygel, der
her er tale om, er bare fedt, det er genialt. Hold da helt kæft.

Hver gang Ole spagfærdigt prøvede at afbryde, sagde jeg
bare: – Frederik har ordet. Du har godt af at høre den nye ge-
neration. Det er sundt for din virksomhed ved et ugeblad. Og
Frederik talte sig op.

Jeg nåede ud på eftermiddagen hen til Musikhistorisk Mu-
seum. Mange af de instrumenter, man kan se der, ville man
også i sin tid have forsvoret nytten af. Jeg fandt en brugbar
tegning af et flygels anatomi, for vi må jo ikke glemme, at jeg
intet som helst aner om flygler!

En flygelforretning, hvor jeg forhørte mig om priser, kunne
fortælle, at der i Egtved netop for nylig som jobskabelsespro-
jekt var startet en pianofabrik, der skulle udvikle en ny dansk
produktion af pianoer. Jeg ringede dem op, og de var så inter-
esserede, at jeg et øjeblik troede, at den, jeg talte med, kom
krybende igennem telefontråden til mig for at høre nærmere
og give mig et kys på panden.

Hele vejen op til min gård i Sverige spekulerede jeg på ideen.
Jeg kunne for mit indre øje se den amerikanske FLUXUS-
kunstner Dick Higgins sidde og spille med lange svømmetag
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på mit nye instrument. Han ville kunne udføre sin rolle som en
af de Pavlovske hunde. Selv hans jagede blik ville spille med på
den nye kompleksitet.

Klaus’ idé – at smide et fuldt tilrigget optagerhold i hovedet på
sin gamle far – er selve tingen.

Da han selv fyldte 30 for et halvt år siden, gav jeg ham en
videofilm, som blev vist under fødselsdagsfesten for alle de
blaserte gæster på Café Victor. Jeg havde sammenklippet et af
hans egne foredrag på den selvsamme café og holdt min tale til
ham på lydsiden. 3 minutter. Og så fik han en kopi af båndet.
Det havde gjort stor lykke. Der var ingen tvivl om, at den gave
havde bidraget til inspirationen. Det stod 1-1. Hans idé kan
godt gå hen og blive det eneste nye, den første private tv-kanal
herhjemme har tilført fjernsynskulturen. Med tanke på, hvor
meget der i et dagblad eller ugeblad består af indsendt materi-
ale, kan det ikke udelukkes, at fjernsynet også skal vandre den
vej. Der kan man ikke bare gribe en pen. Og gør man alligevel
bare det, så skal manuskriptet godkendes, og film og manus er
to vidt forskellige ting.

Det geniale ved den gave, jeg har fået, er jo netop, at jeg a
priori får stillet hele maskineriet til rådighed. I sit koncept er
det allerede en fysisk realitet. Uden for den faste kreds af Tor-
denskjolds soldater.

Heri ligger en nyskabelse, som ingen idé, jeg ville kunne få
til dens udførelse, kunne hamle op med. I perioder tænker jeg
på, at det ikke gør noget, hvis der intet kommer ud af det. Jeg
vil i hvert fald ikke lave hvad som helst. Det er en ære at skulle
holde en så god idé over dåben.

Det blev en rigtig dansk jul i Sverige. Familien var samlet med
undtagelse af Klaus, der ringede fra sin luksuslejlighed i Ver-
bier og spurgte til mit filmprojekt, som han endnu intet kendte
til. Han spurgte også lidt forsigtigt til rekvisitter. Jeg ville ikke
ødelægge hans jul, så jeg fortalte ikke noget.
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I Sverige går svenskerne i kirke juledags morgen klokken 7.
»Julottan« kaldes det, og det er en gammel tradition. I gamle
dage kørte bønderne hjemmefra i hestevogn om natten med
fakler og smed faklerne i en bunke foran kirkens indgangsdør,
hvorefter de ventede på dagningen, mens de lunede sig ved
ilden, før de gik ind til julegudstjenesten. Nu er det Volvo og
Mercedes, der ankommer til tiden, og de figursyede tætknap-
pede frakker lukker sig stille ind i kirken.

Jeg har i formiddag været rundt hos alle vore svenske naboer
og frabedt mig deres tilstedeværelse i morgen, hvor jeg fylder
60. Flere af dem havde tydeligvis afsat hele dagen til en stor
fest. Jeg selv er allerede begyndt at føle det lidt som et coitus
interruptus. Noget, jeg ikke lever igennem og kommer til at
fortryde. Men det er vel andre, der skal arrangere sådan en
fest for en ... som pigen sagde.

Naboerne kom alligevel til morgenkaffe. Indbudt eller ej.
Det hører sig til heroppe, når nogen fylder 60 år.

Jeg føler mig for gammel til den udfordring, Klaus – lidt
frækt, synes jeg indimellem – har givet sin gamle udtjente far
på fødselsdagen.



552

2. Kronen

I aftes lå jeg og vendte og drejede mig i sengen og forbandede
den dag, jeg havde givet liv til den son of a bitch, der havde
ødelagt hele min jul.

Jeg fortalte Bodil, at jeg havde været adspredt og ulykkelig
lige siden. Jeg var ikke spor langsom, men jeg kunne bare ikke
komme videre, og min idé om flygelet forhindrede mig i at
begynde fra en helt ny vinkel. Og det vidste jeg, man skulle.
Man skal ikke knalde Klaus på, at han har glemt at sætte bud-
get på rekvisitterne. Det er for billigt.

Bodil trøstede og fortalte, at jeg bare skulle begynde at læse
alle mine gamle bøger igennem, for de var så propfulde af
ideer, at der nok skulle være en af dem, der kunne bruges til
denne og i øvrigt til enhver forekommende situation.

Jeg ville ikke lave et skuffeprojekt. Det har jeg f.eks. også
skrevet et sted.

Men så kom det.
Så fandt Bodil ideen til mig i en af mine gamle bøger, og det

var en gammel idé.
Det var, som om et lys tændtes inde i mig.
Der var den!
Det enestående, som ikke kunne benyttes til endeløse serier.

Enkeltstående, flot, monumentalt, ligetil, fordi eneste fornød-
ne rekvisit var nedbrydning af en fordom. Og filmen kunne
vises over hele Jorden. Og ville blive det! Ja, den ville som bi-
produkt også udskille en mindre kunstudstilling på mellem 15
og 20 billeder. I guldrammer!



Fra nu af begyndte blot det arbejde, som ville være det ene
fornødne, idet resten ville lave sig selv.

Spørgsmålet om ideen var løst. Resten var håndværk og
teknik. Det bliver et enestående projekt. Men det er de 95% af
arbejdet med gennemførelsen, der står tilbage.

Hvad blev så resultatet af alle disse underbevidste overve-
jelser?

Et gammelt projekt ganske vist, men nu sat i et nyt skær af
virkelighed, som det tidligere havde savnet, og som her var en
betingelse for, at det kunne komme i betragtning. Jeg havde
hele tiden vidst, at jeg kun ville lave det bedste. Med min alder
er det svært at hamle op med min søn. Men dette projekt, det-
te spil, er det bedste og eneste.

En dag åbnes Rosenborg Slot for en historisk hændelse: De
besøgende får mulighed for at blive fotograferet med den ægte
konge- eller dronningekrone på hovedet.

Der skal bare tages 15-20 billeder, og på film optages disse
ganske almindelige menneskers forvirring og deres udtryk, når
de bliver bragt i denne enestående situation. Deres ansigts-
udtryk, deres generthed, deres skyhed, deres menneskelighed
over for dette statssymbol, som ikke har været i brug siden
den sidste salvelse i 1840. Chr. V’s krone og dronningekronen.

Jeg vil prøve at få Danmarks Turistråd til at anbefale ideen.
Det er første skridt til dens virkeliggørelse.

Nytårsaften lå der høj sne. Gennem vinduerne så det ud, som
kunne man gå lige ud i sneen; som om vi boede i en høj kælder.
Det kraftige snefald, der var begyndt nytårsaftensdag, havde
medført strømafbrydelse tidligt på aftenen, og med levende lys
i store kandelabre og ild buldrende i pejsen oplevede vi alene
– børnene var rejst til nytårsfester i København – en fredfyldt
aften kun i selskab med en masse champagne og hinanden.

Så midt i det hele kom lyset igen.
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Og så forsvandt det igen.
Nytårsdag fik vi at vide, at 32.000 husstande i Halland hav-

de været uden strøm. Hele nytårsdag overfløj helikoptere fra
kraftværket området for at finde ledningsfejlene. Det er flot, at
de leder efter ledningsfejl med helikoptere. Der er noget stor-
slået over Sverige og svenske ingeniører.

Jeg gider ikke lege Robinson Crusoe, så allerede den 3. ja-
nuar rejste vi hjem med en vejrmelding som en snebold, der til
afsked blev kastet i nakken på os med trusler om myriader af
snefald i det kommende døgn.

Så hellere det småregnende Nordsjælland med dets fjerner
og centralvarme, supermarked rundt om hjørnet, venner
rundt omkring, og ikke al den sne.

Jeg har lånt bøger på biblioteket om kronjuvelerne på Ro-
senborg Slot, og jeg har skrevet et brev til Danmarks Turistråd
for at få en anbefaling af mit projekt. Direktør Palsgaard, som
jeg ringede op, kunne desværre ikke modtage mig før den 24.
januar på grund af bortrejse. Jeg ville gerne introducere mit
problem for ham mundtligt, men han overtalte mig til at frem-
sende brev.

Hvordan skal man begynde over for en helt fremmed?

Familie Journalens højt betalte medarbejder Ole Boje er også
lidt sur på denne idé, ligesom han var på mit flygel. Og så er
ideen endda lige i Familie Journalens ånd. Hvis de kunne have
digtet dette eventyr ind i deres specielle virkelighed, burde de
gøre det. Men historien ville være for usandsynlig for bladets
læsere.

En af Klaus’ direktører, Peter Conrad von Eberlin, spiller
bridge med dronningen. Det har jeg i denne første forvirrende
tid lige noteret mig. Og så er der Klaus’ næsten familiære for-
hold til kulturministeren. Rosenborg sorterer som bygning un-
der Boligministeriet, samlingerne sorterer under Kulturmini-
steriet. Men specielt kronjuvelerne?



Hvad med dem?
Jeg ringede til Statens Informationstjeneste. Hvis jeg lige

ville vente ved telefonen, så skulle de ringe og spørge i Hof-
marskallatet. Jo tak, jeg ville gerne vente.

Det havde Hofmarskallatet aldrig tænkt over. De bad den
unge dame fra Informationstjenesten, Jane Lindqvist, om at
ringe til en bestemt embedsmand i Statsministeriet.

Jeg skulle ringe tilbage til hende næste dag.
Næste dag ringede jeg igen. Det havde været en hård nød at

knække, fortalte den unge dame. Og de havde endnu ikke no-
get resultat.

Embedsmanden i Statsministeriet havde lovet at undersøge
spørgsmålet om ejerforholdet og ringe tilbage.

Senere på dagen ringede hun mig op. De havde fundet no-
get. I Hof- og Statskalenderen i afsnit 17.

Der står: »Kronjuvelerne betragtes som Kongehusets uaf-
hændelige ejendom.«

Det var i virkeligheden tilstrækkeligt svar på mit spørgsmål.
Kun Kongehuset kunne disponere.

Der var ingen vej uden om den direkte.
Naturligvis skulle jeg prøve at få en anbefaling fra Dan-

marks Turistråd, som jeg kunne lægge ved siden af en ansøg-
ning. Måske skulle jeg også have andre anbefalinger. Men det
vigtige brev ville blive et brev direkte til Hendes Majestæt
dronning Margrethe. Og det ville blive et engangsbrev. Der
kunne ikke diskuteres om svaret, hvis det blev et nej.

Der ville være grund til at frygte to andre personer: Den ene
var hofmarskal Hans Sølvhøj. Ham havde jeg haft noget at
gøre med, dengang han var kulturminister. Og der var han ikke
min mand. Måske var det ham, der kom til at beslutte i sagen.

Eller kabinetssekretæren?
Skulle man begynde hele slaget med at rejse en opinion i

pressen? Det virkede for overdimensioneret. Det hele skulle jo
bare være et eventyr.

Ikke en Storebæltsbro.
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Jeg mærker et fysisk ubehag over hele kroppen ved de mørke
udsigter for mit kroningsspil. Kongehuset siger aldrig ja!

Inde i mig selv er alt andet blevet mig underlig uvedkom-
mende, som om alle andre opgaver står i mig som overtrukne
møbler, tildækkede, som når man skal forlade dem i længere
tid. Sådan et sted befinder man sig ikke godt. Alle perspektiver
synes brækket over på midten. Rummene er snævre; jeg føler
samme bevægelsesfrihed, som stod jeg i en ødemark. Der er
frihed nok til at bevæge sig hele horisonten rundt. Men man
føler ikke, man kommer nogen vegne.

Jeg føler det indimellem, som om jeg er på vej rundt igen-
nem mig selv for at trække gardinerne for, nu, inden mørket
falder på, nu, hvor alt alligevel er skumret til. Jeg »løgter af«,
som Bodils far poetisk kaldte det, når han i hendes barndom
gik gården rundt og tilså dyr og stalde, porte og lys derhjemme
på Mols, lige før alle gik til ro om aftenen.

Familie Journalens Ole Boje synes, vi allesammen skulle tage
en tur til London for at glemme de nære ting, som han udtryk-
te det med et bekymret blik til mig, nu han havde forstået, at
jeg tog mig selv alvorligt.

Men det er vigtigt, man tager sig selv alvorligt. Ligegyldigt
hvor forrygende et projekt man har sat sig for.

Derfor kunne man selvfølgelig godt rejse til London. Hvis
han ville arrangere det. Vi kom jo hjem igen. Og en rygepause
ville ikke skade.

Den amerikanske komponist og FLUXUS-kunstner Philip
Corner har netop besøgt mig. Han minder lidt om Gene Wil-
der, slank, vital, munter, viril, i begyndelsen af fyrrerne og med
et rigtigt flyvende blæsende komponisthår. Når han knapper
sin uldne figursyede strikkede frakke tæt om sig i kulden, ser
det grangiveligt ud, som har han trukket en strømpe på, der
dækker ham fra nederst til øverst, og et langt halstørklæde sid-
der og flagrer foroven, så hele indtrykket, summa summarum,
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er en fyrværkerikineser med tændt lunte, øjeblikke før den
eksploderer.

Han var på vej til Hamburg, hvor han skulle give koncert 
i et internationalt arrangement, der kalder sig »piece for
peace«. Vi talte om både flygelet og kronen.

Han var straks fyr og flamme for at komponere stykker til
flygelet, ja, han havde allerede nogle stykker, som egnede sig,
nogle symmetriske kompositioner, som han kaldte dem.

Fra den nystartede Egtved Pianofabrik lå der allerede i morges
en fin farvebrochure. De håbede at høre nærmere! De skulle
bare vide!

Jeg har søgt at få en indledende snak med Klaus’ Kanal 2 om
det tv-hold, der skal forestille at være min fødselsdagsgave.
Først havde de stillet sig aldeles uforstående:

– Ikke forstået, sagde de på kanalsproget.
Enhver kunne jo komme og kalde sig for Klaus Riskær Pe-

dersens far. Hvad fanden jeg egentlig bildte mig ind. Om de
måtte få mit telefonnummer?

Lidt senere ringede de undskyldende op. Jeg forstod, at de
havde ringet ned til Klaus i Schweiz for at få bekræftet, at han
overhovedet havde en far.

Men derefter blev jeg stillet ind til en meget ung mand, som
skulle sætte de praktiske detaljer »på plads«. Det var mit ind-
tryk, at han sad og læste i et Anders And-blad, samtidig med
at han talte med mig.

Hvad har Klaus egentlig selv gjort ud af den gave? Har han
mon slet ikke på forhånd aftalt noget med Kanalen om det tv-
hold, han så rundhåndet har stillet til min helt ukontrollable
disposition?

Philip Corner er vendt hjem fra »piece for peace«-koncerten i
Hamburg. Han fortalte, at han havde mødt Ursula Block og
René Block i Berlin og havde fortalt dem om min »Music
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around the Corner«. Det flygel ville de gerne have til Berlin og
opføre en koncert med til sin tid.

Men nu hedder det ikke længere flygeler, men kongekroner.
Anders And-manden fra Kanalen har jeg ikke hørt mere til.
Det bliver ikke mig, der tager kontakt med ham igen. Jeg kan
bare tage telefonen og fortælle BBC om den der med kronju-
velerne, så står de næste dag i lufthavnen med et fuldt ekvi-
peret optagehold.



3. Kronjuvelerne

Ved frokosttid tog Bodil og jeg på Rosenborg Slot. På den
frostklare januardag lå Kongens Have som et stykke sort-hvid
grafik, hvor vi gik over det hvide rispapir og kiggede på gre-
nenes koldnålsstreger. Inde til venstre sad H.C. Andersen og
var mere optaget af sig selv end af havens gæster, der hoved-
sageligt var midaldrende herrer med hunde i snor.

Husene uden for haven sad som en smuk naturlig ramme,
og Bodil trykkede sig ind mod varmen på min højre side.

Slottet er ikke stort. Det ser helt personligt ud.
I billetkontoret købte jeg to postkort af kronerne. Et af Chr.

V’s krone og et af dronningekronen – i alt to og en halv krone.
Der er tusmørke inde i slottets samlinger. Af hensyn til

brandfaren er der slet ikke installeret elektricitet. Havde det
stået til Rosenborg Slot, var der ikke indført A-kraftværker
noget sted.

Mørket inden døre gav mere kulde end intimitet med alle de
skydepræmier, som kongefamilien har samlet i århundreder-
nes løb eller rettere for hundreder af år siden, for der var ingen
gaver fra vor tid. Der var elfenben, møbler, opsatser, ting, der
bar præg af at være stjålet fra uskyldige mennesker nede i Eu-
ropa, billeder, mange af meget dårlig kunstnerisk kvalitet, men
indsat med samme selvfølgelighed, som Storkespringvandet er
indsat i København.

Der var forbavsende mange mennesker.
Det var søndag, og der var skilsmissefædre med de fraskilte

børn, der via samkvemsretten lærte lidt Danmarkshistorie.
Stuerne er ikke særlig store. Hist og her en stol, man ikke
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måtte sidde på, hist og her noget interessant, som var indheg-
net af en rød snor så langt fra, at man ikke kunne se det, man
gerne ville, f.eks. et årstal, eller hvad det overhovedet var for
noget.

Et større rejseselskab sejlede rundt med en kvindelig guide.
Jeg hørte ikke, hvad hun sagde. Det var bare klart for enhver,
at hun ikke kunne sin lektie eller havde været sent ude lørdag
aften. Hun var højst majestætisk med den selvfølgelighed,
hvormed hun serverede alle sine fejltagelser.

Her stod en stor bred stol og et bord. Man kunne se for sig,
hvordan Chr. IV havde væltet rundt i rummene råbende og
skrigende med en ordentlig kæp i øret og med støvede,
mølædte livreklædte tjenere – lige så forgældede som han selv
– omkring sig.

Hvilket leben havde der ikke været her.
Christine og Corfitz Ulfeldt. Familieskænderier? Havde

Chr. Firtal smidt rundt med kandelabre? Havde brandfaren
ikke dengang været større end ved indlæggelse af hyggelig
elektricitet i dag? Jeg syntes indimellem, det hele var lidt for
privat, og det var et tiltalende træk, at nogle af rædslerne fra
fortidens foræringer nu var pakket sammen i et ganske lille
rum, der, hvis det ikke altsammen havde været så fint, kunne
være en afdeling af Kina- og Japanhuset på Strøget.

Der gik to soldater med opplantede bajonetter foran skat-
kammeret, »The Treasury«, målet for hele besøget. Her var
der strøm på. Og jeg var fra starten bange for, at jeg skulle
blive slået tilbage af klaustrofobi, da vi gik ind gennem den
snævre massive åbning på slottets side. Men jeg var mere nys-
gerrig end klemt.

Rummet med de kongelige juveler var bygget op i beton, der
omgav smykkerne med metertykke mure inde bag den tykke
bankboksdør, der gjorde det hele lidt smagløst. Selv panser-
glasset omkring Chr. IV’s krone var så primitivt udformet,
som var det en gammel sørøverkaptajn, der havde indhegnet
sine ejendele. Og det er vel i grunden ikke helt forkert.
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Rejseselskabet var samtidigt nået med ind til dette, som var
kronen på værket og enhver besøgendes sidste station. Guiden
kunne herinde sin lektie udenad.

– Der er 2.000 diamanter i kronen, fortalte hun om Chr. V’s
krone. Og så kom det banale, som – ved siden af det tarvelige
panserglas – kan gøre enhver rundgang mellem værdier værdi-
løs:

Guiden sagde tonløst:
– Amerikanske turister plejer altid at spørge mig, hvor me-

get den vejer, og hvad den koster, og der plejer jeg at sige, at
det kan jeg ikke svare på.

Hun så sig begejstret omkring.

– Og så kommer der altid et spørgsmål om, hvor det hele var
under 2. verdenskrig. Jeg kan kun sige, at det altsammen var
gemt et sted i Nordsjælland, og mere får ingen sikkert nogen-
sinde at vide.

Det har selvfølgelig været gemt godt af vejen hos en nazis-
tisk adelsmand af godt gammelt dansk blod oppe på et gods i
Nordsjælland, hvor ingen tysker ville drømme om at lede efter
det.

Jeg var ikke imponeret. Det gamle, støvede, gyldne gods var
købt for penge, som kom fra de menneskers forfædre, som jeg
ville invitere til at blive fotograferet med hele stadset på hove-
det.

Arkitekturen var så spændende i rummet, at der kunne fil-
mes fra de mest interessante vinkler. Hvis man ikke i stedet
kunne komme op mellem sølvløverne i riddersalen.

Man kunne indimellem få den tanke, at arkitekterne havde
haft mit projekt i tankerne, da de byggede dette panser om-
kring denne for længst forladte værdimåler på både den ene
og den anden måde.

Lad os antage, det hele en dag blev stjålet. Det kunne kun
omsættes i småstykker pillet ud af helheden og hver især uden
særlig værdi. I en guldsmedeforretning på Nørrebro kunne
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man sikkert finde de samme enkeltdele og tage dem uden den
enorme risiko, som skyldes beskyttelsen af symbolet, det hele
repræsenterer.

Inden for management control findes et begreb, der hedder
»Aben«.

Aben er noget, man får, som jeg har fået min abe af Klaus.
Det gælder i dette managementspil altid om at smide aben til-
bage til den, der har givet en aben, eller til en anden. En »Abe«
er symbolet på arbejdet. Og aben er det, som direktøren altid
smider over på underdirektøren. Den dygtige chef er karakte-
riseret ved at kunne finde en måde at slippe af med sine aber
på. Det er et fundamentalt problem. Man skal i hvert fald selv
kunne vælge sine aber.

Hvordan får jeg smidt min abe tilbage i hovedet på Klaus
igen?

Mit projekt er alt for betydningsfuldt for mig til, at jeg tør
risikere, han sender det videre til sine unge medarbejdere –
med det kendskab, jeg allerede nu har til dem. Kære venner: Vi
arbejder med kronjuvelerne og ikke med et hvilket som helst
projekt. Det er et engangs-projekt og kræver enestående omhu
i alle detaljer for at lykkes. Man skal være samvittighedsfuld
og detaljeret som ved udarbejdelsen af et kunstværk.

Udstyrsstykket på Rosenborg kræver, at vi er lige så værdi-
fulde som det, vi beskæftiger os med.

På vejen hjem fra Rosenborg kom jeg til at tænke på et tidlige-
re museumsbesøg på et af vore nationale museer, Søværnets
museum på Holmen. Bodils onkel, en efterkommer af en ad-
miral, en Topsøe-Jensen, var leder af Holmens samling og hav-
de venligt inviteret os på en gennemgang.

Hvor bliver det en helt anden oplevelse, når man har et
menneske ved sin side, som lever det, vi ser. Jeg tænkte på den
uengagerede guide på Rosenborg som afskrækkende eksem-
pel. Vi havde inviteret en hel lille forening af bekendte med, og
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vi gennemgik det hele med den familiaritet, som skyldtes de
særlige omstændigheder, og særlige omstændigheder er vigtige
i alle anliggender.

Vi gennemgik gamle skydevåben, kanoner, gallionsfigurer,
bagladeskydere og maskinkanoner, modelbygninger og de helt
personlige ting, som onkel museumsdirektøren navnlig inter-
esserede sig for.

Til sidst, og som en særlig familiaritet, der godt tålte sam-
menligning med besøget blandt kronjuvelerne, blev vi bænket
i Niels Juels kaptajnskahyt, hvor der blev serveret et glas.

Her var vi i det allerhelligste, men på en helt naturlig måde.
Et af de unge mennesker, vi havde inviteret med, havde taget

sin tilfældige kæreste med, og idioten spildte på dugen. Dette
er demokratiets vilkår. Der skete ikke noget ved dette. Men i
Niels Juels kahyt sad vi altså med vort lille glas portvin og fik
forevist lysbilleder fra flådens historie: den danske flådes hi-
storie.

Vi så billeder af vore ældste orlogsskibe, og vi fulgte lang-
somt hele Danmarkshistorien set fra flåden.

Flere af de billeder, vi havde set på Rosenborg, havde vi al-
lerede her set som diasbilleder. Men efterhånden som Dan-
markshistorien skred frem, oplevede vi også de uhyggelige øje-
blikke, da den engelske flåde bombarderede København.

Den gamle museumsdirektør, han er død nu, fortalte til
hvert enkelt billede, og indimellem kunne man godt høre, at
han havde fortalt den historie mange gange.

Men så pludselig kom der et billede frem, et billede af et
maleri, som viste englænderne sejle bort med hele den danske
flåde. Museumsdirektøren fortalte om situationen, øjeblikket,
og om alle de små kanonbåde, der havde kæmpet så tappert,
og på lysbilledet så vi det danske flag Dannebrog slæbende
vådt i vandet efter et skib med en enkelt sømand, der styrede
det kaprede skib bort fra København. Da opfangede jeg i den
fortællendes stemme et brud i monotonien, en særlig brudt
stemme hos den, der fortalte. Jeg blev revet med ved denne
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forandring i alting omkring mig og forstod først ikke rigtigt,
hvad det var, der gjorde alting så stille omkring os.

Men da jeg så pludselig kom til at se hen på fortælleren og
opdagede, at denne barkede mand, der tusinder af gange hav-
de fortalt denne historie, sad med tårer i øjnene, så forstod jeg
pludselig, hvad et museum betyder, når det samtidig findes
inde i et menneske.

Jeg glemmer aldrig denne oplevelse af Danmarkshistorien,
formidlet af en person, som var grebet af ...

Ja, så væltede idioten glasset. Så skulle vi til at tørre op. Så
skulle museumsdirektøren til at forsikre os om, at ingenting
var ødelagt.

Så sad idioten og gloede med sine fiskeøjne. Vi var lidt an-
svarlige for at have inviteret ham med.

Museumsdirektøren var lettet over at være blevet distrahe-
ret af virkeligheden. De andre billeder gled forbi os som en
kølvandsstribe efter Dannebrogsflaget, der havde slæbt sig
igennem vandet.

Tænk om besøget ved kronjuvelerne havde haft denne indre
styrke af guld og juveler og historisk pietet. Det havde måske
ændret mit forehavende.

Men det var der ikke tale om.

Jeg ringer evindeligt til Klaus. Hans pige Anne Mette siger til-
bagevendende, ofte lidt overbærende med både ham og mig,
at han er i sauna, men vil ringe senere.

Han ringer ikke senere.
Ved næste opringning er de på vej ud ad døren til middag.

Kan han ikke ringe senere?
Han ringer ikke senere.
Så ringer jeg til hans kontor.
Klaus arbejder ikke om mandagen.
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4. Danmarks Turistråd

Danmarks Turistråd ligger ved Frihedsstøtten over for hoved-
banegården i lagkagehuset, som altid er blevet kaldt »Buen«,
selvom Buen kun er en lille del af det grimme byggeri. På 6. sal.

Jeg blev modtaget af en nydelig ældre sekretær. Man så
straks på hende, at hun kendte alt til mit ærinde og havde læst
det brev, jeg havde sendt forud for mit besøg. Hun fulgte mig
med øjnene, som havde jeg været Tordenskjold, der var kom-
met spankulerende lige ind gennem døren i store søstøvler. Jeg
hængte overfrakken på stumtjeneren og smed min kårde på
disken. Hun forsvandt flygtende og bød mig kort efter med ki-
nesisk høflighed træde indenfor.

Turistchefen Erik Palsgaards konferencebord i lys mahogni
syntes bedre egnet til turistfremstød for et mejeriselskab end
for Danmarks Kongerige. Han havde elskværdigt sørget for en
kop kaffe til os. Småkager smuldrede imellem de tørre læber,
mens vi gav os til at drøfte kroningsspillet.

Ved nærmere eftertanke havde Turistrådet fundet, at det var
en både god, sød og sjov idé, som nok skulle bringe Danmarks
navn på manges læber verden over.

– Hvis det kan lade sig gøre, tilføjede han praktisk.
– Det bliver udelukkende Dronningens afgørelse. Og der er

det særlige ved denne sag:
– Foreligger der først et afslag, så er der overhovedet ikke

mere at diskutere.
Man diskuterer ikke med Dronningen.
– Turistrådet vil gerne medsende en anbefaling. Men husk,

den film, der skal laves over begivenheden, skal vare nøjagtig
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13 minutter. Det er vigtigt for de amerikanske programmer.
Amerikanerne viser film i 13 minutter og derefter 2 minutters
reklame.

Vi nippede til kaffen, og han tog sig endnu en lille småkage.
– Hun kan ellers godt være vanskelig, sagde han tøvende,

mens han vendte småkagen imellem sine fine fingre, og jeg
fornemmede, at han omhyggeligt havde valgt sine ord for ikke
at komme til at sige ligeud, at Dronningen godt kunne være en
sur støder, som det indimellem var svært at komme om ved.
Ja, det tør jeg selvfølgelig ikke garantere for lå i hans måde at
formulere sig på. Måske var det bare almindelig forsigtighed.

– Vi kalder jo dette år for et H.C. Andersen-år, fortsatte han.
– Derfor har vi udskrevet en international børnekonkurrence
om illustrationer til et H.C. Andersen-eventyr. Mange lande er
med. Vinderne har vi inviteret 8 dage til København. I den an-
ledning lod vi forespørge, om Dronningen ikke ville modtage
vinderne. Men det ville hun ikke.

Jeg kunne fornemme på stemmen, at den nu igen krøb uden
om den formulering, som syntes at ligge ham mest lige for.

Han virkede som et fornærmet barn, der var blevet afvist af
sin bedstemor.

De havde været meget kede af Dronningens afslag, men ...
Her lænede direktøren sig fortroligt over imod mig.

– Sagt i al fortrolighed (stakkels erindringsblade), så kender
jeg dronning Ingrids hofchef, grev Trampe, privat, og vi drøf-
tede sagen. Der var intet at gøre ved Dronningen. Det ville
Trampe godt bide spids på.

– Men hvorfor ikke gøre det til et rigtigt eventyr for børne-
ne? havde grev Trampe sagt i al fortrolighed. – Hvorfor ikke
hellere lade dem hilse på en rigtig prinsesse? Og sådan blev
det. Prinsesse Benedikte påtog sig med glæde at modtage de
små forventningsfulde.

– Vi skal ikke glemme, at Danmark er verdens ældste mo-
narki. Så derfor ville vi gerne herfra i en turistbrochure vise et
billede af Dronningen og prins Henrik.
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– Men det ville hun heller ikke være med til. Hun var hver-
ken til at hugge eller stikke i.

– Som jeg har skrevet i mit brev til Dem, er det en ganske
lille fordom, som skiller denne sag fra virkeliggørelsen.

– Ja, der skal nok være de personer, der anser dette her for
blasfemi.

Jeg sluttede:
– Ville det ikke være det rigtigste, at De forinden selve anbe-

falingen skrev et brev til mig med Deres tilsagn. Vi må jo ikke
glemme, at hvert skridt skal være taktisk rent, hvis vi skal gøre
fremskridt i den fælles sag. Og jeg ville meget nødigt komme
til at citere Dem for noget, som De ikke udtrykkeligt har sagt.

Han ville skrive sådan et brev til mig med det første. Og så
ønskede han mig held og lykke med sagen. Og jeg sagde natur-
ligvis: – Tak i lige måde.

Mødet havde varet 40 minutter.

568





5. Klaus orienteres om Kroningsspillet

Bodil og jeg har været gift nu i 22 år.
Faktisk har vi overvejet at fejre sølvbryllup uden for tiden,

nemlig i år. Folk kan sgu ikke huske alligevel, hvor længe et
sølvbrudepar har været gift. Det er for længe siden. Vi kan
lade være med at invitere dem, der følger med i sådan noget.

Det er også de kedeligste.

Nu har jeg fire gange efterladt besked til den unge mand, som
skal være min kontaktmand på Kanal 2. Sådan burde man
ikke behøve inddrive sin fødselsdagsgave. Min fødselsdags-
gave fra Klaus, som indirekte startede hele historien, har nu
nået det vendepunkt, at jeg næsten skal stå med fogeden i hån-
den for at indkassere gaven.

Han kan med stor sindsro give mig to optagelsesdage til min
70-års fødselsdag!

Klaus kom til middag i aftes.
Efter middagen satte vi os ind i stuen. Klaus frittede mig ud,

ville høre om mit projekt, og først var jeg lidt tilbageholdende.
Hans skosnuder vippede op og ned. Det var nu hans måde

at demonstrere utålmodighed på.
Familien pressede, Klaus pressede, så jeg kunne godt se, der

ikke var nogen vej udenom.
Det var første gang, han skulle høre om ideen, og jeg er me-

get bedre til at fortælle end til at skrive, så det tog kun et øjeblik
at bibringe Klaus den fuldstændige begejstring og kapitulation
over for ideen og dens udførelse i basunblæsende virkelighed.
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– Ja, se nu taler vi om noget helt andet, var hans første ud-
råb efter at have hørt om ideen. Og Klaus råber, som i øvrigt
resten af familien, når en ting skal på plads. – Det er for stor
en idé til den gave, fortsatte han. Lad os glemme alt om den!
Det var jo kun for sjov! Den her sag må i Kanalens program-
udvalg, og så skal vi se løjer.

Jeg henkastede, at vi bare kunne ringe til BBC. Men sådan
noget synes Klaus ikke er morsomt.

– Hold nu op med det pjat. Jeg bliver nok nødt til at træde
med ind som co-producent. Ja, sådan sagde han.

Han var nu i sit kreative hjørne. Han ville ikke bare have fil-
met begivenheden, men ville have et filmhold til at filme, at
begivenheden blev filmet.

Se, det var noget helt nyt!
Og kroningen skulle selvfølgelig foregå oppe i riddersalen

med sølvløverne.
– Vi skal nemt skaffe tilladelserne fra Kongehuset, tilføjede

han som den største selvfølgelighed. – Hofmarskal Sølvhøj er
gammel radiomand. Hans hjerte banker for vores sag. Og
Dronningen har en dekoder inde i sit soveværelse! Den har
Kanalen skænket hende ganske gratis.

Det var dejligt at møde den udgave af Klaus. Klaus’ evne til
begejstring er måske hans bedste egenskab. Også resten af fa-
milien sad med strålende øjne. Jeg var den eneste, der havde
påtaget mig et lidt træt professionelt blik, som den, der alene
ved egne kræfter var kommet så langt, så at sige på egen hånd
havde opfundet guldet.

Bedre endnu blev det, da jeg viste Klaus brevet fra Dan-
marks Turistråd.

Der var slet ingen tvivl i hans hjerte.
Jeg syntes lige, jeg havde fået givet ham aben tilbage, aben,

som det er enhver ledelsesfunktions opgave at undgå.
Specielt når jeg er i min søns selskab, mærker jeg min alder

og føler de konstante slag i en dyne som værende uden den
gennemslagskraft, som er nødvendig. Ja, sommetider føler jeg
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mig som en af de gammeldags propbøsser, som jeg som barn
skød af med en kort pumpestang, og hvor en snor var fæstnet
til proppen, så den efter en ganske kort bue hang ned fra bøs-
sepiben. Den var hvid med blegrøde ringe.

Dagen før dagen før dagen før afrejsen til London ringede
Dick Higgins. Han var kommet fra New York for at tilrette-
lægge en turné i Europa til efteråret.

Nogle dage forinden var Lars Morell netop kommet hjem
fra Berlin, hvor han ved morgenkaffen hos Ursula og René
Block havde fortalt om mit projekt »Music around the cor-
ner«, ligesom Philip Corner havde gjort. De var stadig meget
begejstrede for ideen og ville gerne opføre en koncert i Berlin,
så snart jeg havde fremstillet mit flygel. Jeg ville tale med Dick
Higgins om at spille koncerten.

Han og jeg tilbragte hele dagen sammen.
Stor og mægtig er han, omkring de 50, med snæver, elegant

syet engelsk kamgarnshabit og specialbyggede knæhøje snø-
restøvler af et martialsk design, der får mig til at tænke på et
fotografi, jeg engang har set af den franske marskal Foch fra
en skyttegrav under 1. verdenskrig.

På den anden side kunne han lige så vel minde mig om Knut
Hamsun efter hjemkomsten fra Amerika, hvor han lod sig
fotografere i København.

Dick Higgins’ interesseområde er uberegneligt og kolossalt.
Han er et levende leksikon, selvom han diskret undlader hele
tiden at gå og slå op i sig selv. Han har engang skrevet den
franske croissants verdenshistorie! Så vidt jeg husker, begynd-
te historien hos Wiens symfoniorkester for mange år siden. I
wienerbrødenes dage.

Han fortalte mig, at amerikanerne ville elske kroningsspil-
let. Den lille mand, der trækker løven i halen, er det, ameri-
kanerne holder allermest af.
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6. Et slagmaleri til Det Nationalhistoriske 
Museum i Hillerød

Jeg havde modtaget afslag fra Kulturministeriet på en ansøg-
ning om, at vi sendte nogle unge kunstnere med til fodbold-
VM i Mexico, hvor Danmark skulle deltage. Jeg havde fore-
slået, at de unge kunstnere skulle male et kæmpebillede i
grønt, hvidt og rødt på størrelse med et foldboldmål med si-
tuationer fra den afgørende kamp i det fremmede.

Det historiske maleri ville være en tankevækkende pendant
til de bloddryppende danske slagmalerier på Det Nationalhi-
storiske Museum i Hillerød og skulle ophænges side om side
med disse.

Flere rigtige krige skal vi nok se i vejviseren efter. De er i dag
helt umoderne. En sportskamp derimod ville for eftertiden
være et mindeværdigt nationalt øjeblik, med specialportrætter
af nogle af heltene fra kampen, hver især anbragt i deres egen
guldramme.

Det syntes Kulturministeriet altså ikke var en god idé. Det
havde også undret mig mere, hvis de havde taget dette helt
alvorlige forslag alvorligt. Noget morsomt bliver først rigtig
sjovt, hvis man tager det morsomme alvorligt. Ellers bliver det
pjat. Og mit fodboldbillede, måske indrammet i det originale
fodboldmål, var bestemt ikke nogen spøg.

Påskedag fik vi i Sverige besøg af Peter Eberlin, en af Klaus’ di-
rektører, der tilfældigvis kom forbi, som han udtrykte det.
Hans svigerfamilie havde et gods ikke tyve kilometer borte.

Vi bød på te, og det varede ikke længe, før han kom ind på
Klaus’ »supermoney«, ja, supermoney hedder det enkelt og let
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fatteligt i finanssproget. Man bliver rigere af dem, men ellers
er der ikke noget usædvanligt ved den metier. Nogle sælger
sikkerhedsnåle, andre lokomotiver. Det er stort set samme
princip. Nogle er bare bedre til det ene end til det andet.

Peter Eberlin spiller bridge med Dronningen.
Da han var færdig med sine supermoney, fortalte jeg ham

derfor om mit kroningsspil, og han hørte efter med et smil.
Han syntes slet ikke, ideen lød så fjollet. Hvorfor henvendte

jeg mig ikke til inspektør Bencard på Rosenborg? Han ville
være den rette at begynde med. Og det var jo unægteligt også
der, kronerne lå.

Da vi kom hjem til København, var der igen amerikanske kunst-
nere i byen: Philip Corner og Alison Knowles. De spurgte
høfligt til mit projekt »Music around the corner«. De forstår
vist ikke rigtigt, at jeg finder det godt erstattet med mit kro-
ningsprojekt, eller også tror de ikke på, at det nogensinde lyk-
kes. Det er ellers kunstnere, for hvem ideerne er vigtigere end
virkeligheden.

Det er en af de få velsignelser ved at skrive, at ideer, der kunne
have taget sig glimrende ud i virkeligheden, men som aldrig
bliver virkeliggjorte, fordi andre mennesker ikke kan se ideen
for sig, alligevel ender i den virkelighed, som en halv nedskre-
vet side er.

Som nu for eksempel det store maleri med fodboldkampen
ved verdensmesterskabet i Mexico.

Jeg er gået videre med ideen fra informationschef Ole Kühn-
nel på De Forenede Bryggerier og til Faxe.

Faxe fandt hurtigt ud af, at de ikke turde blande sig i noget,
som var en typisk opgave for Carlsberg, da Carlsberg havde
patent på Frederiksborg Slot i Hillerød, der er genopbygget og
i det store og hele holdt for Carlsberg-penge. Det ville være
ganske udelukket, at et slagmaleri betalt af Faxe nogensinde
ville få lov til at passere gennem slotsporten.
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Midt i det hele, i disse dage, kom afsløringen af mejeriernes
scoring til 1-0 i kampen om Dansk Boldspil Unions sponso-
rering, og Carlsbergs Ole Kühnel ringede surt op og sagde, at
de ikke havde den ringeste lyst til at deltage i nogen udødelig-
gørelse af dansk fodbold, sådan som landet nu lå.

Jeg sagde, at jeg ville prøve at snakke med mejerierne, som
havde kuppet bryggerierne.

Det skulle jeg ikke have sagt.
Ole Kühnel blev fyr og flamme.
Hvis de støttede dansk fodbold før 1. januar 1987, ville bryg-

gerierne slæbe dem i retten med et kæmpe erstatningskrav.
Jeg var højlig forbavset, men ville lige være helt sikker på, at

jeg havde forstået hans skonummer korrekt.
– Det vil altså samtidig sige, spurgte jeg, – at med den ind-

flydelse, bryggerierne har på det nationalhistoriske museum,
så vil der aldrig kunne blive tale om at udføre et maleri spon-
soreret af andre end bryggerierne, hvis det skal finde plads på
museet?

Laboremus pro patria, som der står over Carlsbergs portal.
Ja, det havde jeg forstået helt rigtigt, og han ville gerne have et
tilsagn fra mig om, at jeg lod høre fra mig, hvis nogen tilbød
sig.

– Op i røven, svarede jeg.
Laboremus pro patria. Sådan er det.



7. Rosenborg

Jeg aftalte møde med overinspektør Bencard på Rosenborg
Slot den 9. april kl. 10, uden at det arme menneske havde fået
noget som helst at vide om, hvad mit ærinde var. Jeg ankom i
god tid på den strålende forårsmorgen, ja, så god tid havde
jeg, så jeg kunne krydse rundt i Kongens Have ad de forårs-
blanke gange. Det var koldt klart frakkevejr, og Livgardens
Kaserne lå badet i lys og helt mennesketom, mens Rosenborg
stod lidt støvet og så ud til at trænge til at blive vasket lidt om
ørerne. Det skulle jeg sørge for. De fortrukne vinduer bidrog
til Tornerosedrømmen, som bygningen vækker i den forbipas-
serende. Der var tid til at sidde lidt på en bænk med ryggen til
Botanisk Have og iagttage alle splitflagene på halv stang i an-
ledning af, at det var 9. april, både DSB, Livgardens Kaserne
og Rosenborg Slot med.

Overinspektør Bencard var netop så imødekommende og
venlig og sympatisk, som han havde fremtrådt på TV-Avisens
skærm aftenen forinden, hvor der drøftedes nedskæringer i de
økonomiske bevillinger til bevaringsopgaver på museerne.

Jeg tog et langt tilløb, før jeg nåede frem til min egentlige
sag, kroningsspillet, og jeg begyndte med at præsentere mig
selv. Det havde jeg ikke nødig. Han vidste godt, hvem jeg var,
og det gjorde, at jeg kunne slappe lidt af i den omhyggeligt
valgte seriøsitet, der skulle forhindre, at han, når jeg fremførte
mit ærinde, skulle rejse sig op og smide mig på porten. Jeg gav
også min forelæggelse en stigende spænding, således at udløs-
ningen mere ville gå på en udløsning af spændingen end egent-
lig på, hvad det hele drejede sig om. Men jeg nåede kun lige at
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udtale den famøse sætning, for så kort kunne mit ærinde jo i
virkeligheden udtrykkes, så sagde han straks:

– Det kan ikke lade sig gøre.
Det var ikke uventet for mig at få den reaktion, så jeg gav

ham ligeud ret.
Han fortsatte: – Hvis vi nu først helt ser bort fra alt det an-

det, så er det simpelthen umuligt at få vundet kronerne ud af
det spindelvæv af sikkerhedsforanstaltninger, de er vævet ind
i. Jeg ved ikke engang, hvordan det gøres. Jeg ved ikke engang,
hvem der ved det. Jeg ved ikke engang, hvem der ved, hvem
der ved det.

Jeg havde et kort øjeblik forinden, på vej op ad trappen til
kontoret, haft den luftige tanke, at det selvfølgelig var sådan
her, man skulle begynde den kriminalfilm, hvor en herre ind-
finder sig på overinspektørens kontor og fremlægger sin fede
revolver på skrivebordet og beder om at få kongekronen bragt
op i kontanter. Men det ville der altså ikke komme noget ud
af, kunne jeg nu forstå. Det kunne jeg for så vidt også godt
have sagt mig selv.

Sikkerhedssystemerne er så omfattende, at det er en prak-
tisk talt håbløs opgave at give sig i lag med.

Det syntes jeg nu var et af de mere attraktive problemer. Det
var jo netop spændende at være på vej imod noget, som næ-
sten ikke lod sig vriste fra sin sokkel.

– Og så er der noget andet, fortsatte Bencard alvorligt. – De
ved måske, at kronerne bliver benyttet ved kongelige begra-
velser.

Ja, det vidste jeg godt. På den anden side var det jo ikke de-
res egentlige bestemmelse at blive benyttet alene som kistede-
koration. Det gav han mig ret i, og jeg skyndte mig videre med
bronzealderlurerne og kongefamilien selv, der lod sig benytte
til andet end deres egne begravelser.

Imens vi talte, fiskede jeg med tre fingre papirerne med an-
søgningen til Danmarks Turistråd og deres svar op.
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Jeg kørte frem med, at enhver tv-station i hele verden ville
vise dette program, og at jeg måtte understrege, at selvom det
udmærket kunne konstrueres ved hjælp af tricks, så ville tricks
være en banalitet og helt utilstedeligt.

Bencard gav mig fuldstændig ret i dette, og vi var nået over
første fase. Han slappede af, og han virkede faktisk, som om
han trivedes.

– Jeg kan intet som helst gøre, sagde han definitivt.
– Det havde jeg heller ikke ventet, sagde jeg henkastet, som

om dette katastrofale var uden betydning og let lod sig erstat-
te af andre muligheder, hvad jeg udmærket vidste ikke lod sig
gøre, lige så vel som han vidste dette fatale.

Men han ville vel ikke være fjendtlig sindet over for ideen?
Bencard tænkte sig længe om og sagde så:

– Ideen er både smuk og varm, og den er eventyrlig, men
som alle andre eventyr har den svært ved at blive til virkelig-
hed.

Han læste kort hen over brevet fra Danmarks Turistråd.
– Intet er muligt uden tilladelse fra allerhøjeste sted, og,

fortsatte han, det er vanskeligt at forestille sig, hvad Bien tæn-
ker, som Peter Plys udtrykker det. Bien kan have alle mulige
indvendinger, og det kan blive svært overhovedet at nå op over
tronens fod.

– Ja, fortsatte jeg nedslået. – Selvom et brev stiles direkte til
Dronningen, så er det ikke sandsynligt, at hun selv nogensinde
får det at se.

Nej, han havde intet kendskab til, hvilke breve hun læste, og
hvilke der blev besvaret i Kabinetssekretariatet. Hoffets meto-
der var uudgrundelige også for ham.

Han fortalte nu, at Lone Kellermann engang havde spurgt
ham, om hun til brug for et grammofonpladecover måtte blive
fotograferet i Riddersalen imellem de to sølvløver. Pladen be-
stod af danske fædrelandssange. Han havde ikke turdet give
tilladelse, men foreslået hende at skrive direkte til Bien. Men
der var ikke sket mere, så selv om hun havde skrevet, så havde
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hun i hvert fald ikke fået tilladelsen, hvem der så i givet fald
havde stået bag afslaget.

Bencard lænede sig frem:
– Jeg vil give Dem et godt råd: Glem det der med Danmarks

Turistråd. Det vil kun have den modsatte virkning, og glem
også al snak om økonomien. Hvis Deres søde og varme idé
skal have nogen mulighed, så skal Bien falde for den på grund
af det eventyrlige i ideen og ikke af nogen som helst anden
grund. Det er sikkert og vist. De må prøve at få en samtale
med kabinetssekretær Wahl, som i øvrigt også er direktør for
Rosenborg-samlingerne. Han kan måske fortælle Dem om,
hvilke muligheder der er for, at et brev ikke ender ved tronens
fod, som jeg tror det vil.

Vi var begge to enige om, at ideen allerede på dette stadium,
hvor vi befandt os, var halvt virkelighed og i hvert fald ikke
behøvede realiseres mere, for at man udmærket kunne fore-
stille sig dette eventyr i virkeligheden.

– Men, spurgte jeg forsigtigt, – der er jo tider, hvor man har
mere lyst til at læse eventyr end andre. Det ville være vigtigt,
at dette eventyr bliver forelagt Dronningen en dag, hvor hun
er indstillet på at høre eventyr.

– Ja, sagde Bencard – og det kan kun kabinetssekretæren
hjælpe Dem med råd om. Jeg kan intet som helst gøre. Der vil
ikke være sikkerhedsproblemer, det er klart ...

– Og det er ikke nogen profanering, afbrød jeg og fortsatte:
– For vi trækker ikke kronen nedad, men trækker det enkel-

te daglige menneske ud af hverdagen og ind i eventyret.
– Ja, det er faktisk det søde ved hele tanken.
Bencard sad og grundede lidt for ligesom overhovedet at

indstille sig på sagen.
– Ja, alle ansøgninger i denne kategori, sagde han langsomt,

men rettede:
– Ja, man kan naturligvis ikke sige, at dette her falder ind

under nogen kategori, men alligevel: Alle den slags forespørgs-
ler, de vil sikkert aldrig nå igennem.
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– Det er som med sikkerhedsnettet rundt om kronrega-
lierne, sagde jeg for at fortsætte hans tankegang.

Bencard fortalte:
– Jeg har sommetider stået og betragtet disse kroner, altså

Chr. V’s og Dronningekronen, og jeg har fået den tanke, at
hvis de kroner blev sat ned over hovedet på et almindeligt men-
neske i dag, så ville de falde helt ned over ørerne på den kro-
nede. De er ganske simpelt for store for almindelige hoveder i
dag.

Vi lo begge to af den mulighed, som selvfølgelig i alle ender
og kanter var fatal. Folk bærer ikke paryk i dag.

Jeg forsøgte at trække overinspektøren med ind i mine
drømmesyn: – Der kommer et eneste billede, og det bliver hi-
storisk, et eneste skud med kameraet med det rette udtryk i øj-
nene på fru Jensen eller hr. Hansen, det, som ingen af os i dag
har nogen evne til rigtigt at forestille os, det, som det hele dre-
jer sig om: Drømmen som virkelighed.

– Selvom det ikke er tanken at lave manuskript på forhånd,
så skal der nok udarbejdes en grov synopsis, rådede Bencard,
og jeg fortalte om Klaus’ reaktion: at det var vigtigt at frem-
stille filmen som en dokumentation af de optagede fotografier.
At der foruden det kamerahold, der skulle optage filmen, og-
så, bag dette, skulle være et andet kamerahold, der optager
kameraholdet i arbejde med projektet.

Den fremstilling syntes at tilfredsstille Bencard, som havde
så meget sans for det egentlige – og var så stor en koncept-
kunstner – at man for hans skyld godt kunne nøjes med at lade
hele projektet blive ved det, det allerede var nu, og hvoraf vor
samtale var en del, hvad jeg også havde indtryk af, han opfat-
tede, måske først og fremmest på grund af virkeliggørelsens
umulighed.

Vi kom til at tale om projektet som gave, og jeg kunne ikke
lade være med at kommentere:

– Jeg har overvejet, sagde jeg, – om det skal være Kanalen
eller min søn eller Michael Bundesen eller oven i købet baro-
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nen Otto Reedtz-Thott, der skal forelægge sagen, men ved
nærmere eftertanke har jeg egentlig fundet frem til, at jeg nok
selv er den mest seriøse af dem alle.

– Ja, er De gal. Ikke engang selvom Danmarks Radio havde
været med i projektet, måtte det være dem, der forelagde den
sag. – Der er kun en eneste mulighed, og det er, hvis De formår
at vække Dronningens helt personlige sympati for dette even-
tyr, og uden noget postyr overhovedet. Så udramatisk som
muligt. Eventyr bør vel rettelig være uden postyr.

Det var jeg nu ikke enig i.
Jeg forklarede, at det alligevel var mit problem, hvordan

man skulle finde frem til tilfældige mennesker, uden seks tu-
sinde interesserede ville stå foran slottet sammen med flere
hundrede pressefotografer den dag.

Bencard rejste sig og lo:
– Ja, der ser De, hvor umulig Deres opgave er. Men det bli-

ver eventyret ikke ringere af.
Han tog papirerne til og fra Turistrådet:
– Må jeg have lov til at beholde disse her papirer som hi-

storisk materiale i vores samling?
Det skulle absolut optages i den venlige og private tone, det

var sagt, og jeg har i dette referat af samtalen forsøgt at frem-
stille Bencard så sympatisk, som han var over for mig, også for
det tilfælde at andre end en tyv om natten kommer til at læse
denne udvikling.

Men nu skal der altså skrives et brev til kabinetssekretær
kammerherre Wahl, hvor sagen dels skal antydes, og ansøg-
ning om en samtale med Wahl skal være det egentlige indhold.
Det bliver et brev, der er vigtigere end det endelige brev til Ma-
jestæten.

Og uanset hvorledes man skriver disse breve, så vil de aldrig
kunne blive så gode, så god litteratur, eller så godt beskrevet
som folkeminde, at de vil kunne åbne den dør, som er hele skri-
veriets mål. I folkeminder står indholdet over det æstetiske.
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Den fattige far med den rige søns umulige fødselsdagsgave!
Den fattige far træder frem for Dronningen.

Han vil gerne krone hele Danmarks befolkning, måske med
undtagelse af nogle enkelte skiderikker, der er uden den nød-
vendige fantasi til at kunne forestille sig en virkelighed oven
over fantasien.

Klaus ringede op ad formiddagen.
Det var tydeligt, at han ikke havde læst den lange historie,

jeg havde sendt ham fra mit Rosenborg-møde, det referat, som
står over disse linjer.

Hvorfor fanden læser folk ikke det, man sender dem!
Klaus var på vej til Dallas, Texas, hvor han skulle deltage i

en televisions-kongres. Han fortalte, at han havde fået en in-
troduktionsskrivelse fra den amerikanske ambassadør i Dan-
mark, hvori der stod omtrent således:

»Det er i De Forenede Staters interesse, at Klaus Riskær
Pedersen bliver vel modtaget og befinder sig godt i USA.«

For mig står der nu kun den endelige holmgang med hoffet
tilbage, den holmgang, som mest sandsynligt sætter et plud-
seligt og definitivt punktum for resten, som døden afslutter
det, der skal erindres.

Det kendte Klaus ikke noget til, sagde han hurtigt. Det
skulle nok gå altsammen.



8. Forår

Informationschefen for Faxe-Bryggerierne syntes, at ideen
med slagmalerier af det danske fodboldlandshold i Mexico
var den bedste idé, han længe havde hørt om. Hans marke-
tingsfolk var ganske vist i USA i denne uge, og han selv skulle
på rejse i hele næste uge, men derefter ville han gerne drøfte de
nærmere detaljer med mig.

Jeg forberedte informationschef Dreyer på, at vi jo blev
nødt til at købe målstolperne til billedets ramme.

Det syntes han lød helt fint.
Hvad så disse erhvervsfolk inderst inde mener med ... helt

fint.

Hele fodboldlandsholdet blev i går fotograferet hos Dronnin-
gen før afrejsen.

Vi flygtede fra pinsekarnevallet i København. Foråret var
kommet til Boberg.

Sidde udenfor i en havestol med en bog. Ørerne fyldt med
fuglestemmer. Trækronerne som en lysegrøn himmel i vand-
farver omkring en.

Det er som at sidde midt i et stort fuglebur. Et bur af lyde.
Det er, som er alle de susende vinger omkring os dalet lige

ned fra himmelen, hvor de har overvintret i solen og nu som et
pust af svalt forår kommer ned og indtager alle redekasserne.

Svalerne sejler ind i gavlen på den røde højtbyggede lade
med en fart, så jeg slet ikke tør tænke på, hvad der ville ske,
hvis en af dem ramte ved siden af hullet.
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I hvert fald kun som tegnefilm.
Hvor er nu skovskaderne eller de små musvitter, som i den

snekolde vinter søgte lidt brødskorper eller spæk uden for
huset? De forsvandt med et skrig ind i kulden, når man lin-
dede det mindste på døren. Disse sommerens fugle, som nu er
her, synes slet ikke bange for menneskene. Og vipstjerterne
suser som streger efter en lineal tværs hen over plænen.

Højt oppe i luften sejler en musvåge ind over skovene.
Musene er også ude af husene, og ude i marken.
Den fine champagne har en let lugt af brændt gummi.

Jeg har skrevet mit brev til kabinetssekretær kammerherre SK,
p.p. Mogens Wahl, Amalienborg slot.

Vi har haft Klaus og Anne Mette til en udsøgt middag med
mørbraden af et elsdyr fra de svenske skove, indbagt, så frisk-
hed og saft blev bevaret, en god vin og en god dessert. En fuld-
kommen middag, som kun Bodil under stort arbejde hele da-
gen alligevel kan servere, som om den er tryllet frem.

Efter middagen fik Klaus og jeg en af de sjældne samtaler,
som jeg tror vi begge har stort udbytte af.

Han fortalte, at han var røget ind i et egentligt eksistens-
problem: Firmaer havde budt på hans virksomheder. Og de
havde budt to gange værdien, så man ville være idiot, hvis
man ikke solgte. På den anden side, hvad skulle han bruge de
penge til? Han kunne ikke se noget bedre end det, han havde i
gang. Han behøvede ikke røre en finger resten af sit liv, men
han vidste jo udmærket, at han ville begynde på noget nyt. Og
så var det, fortalte han, at han ikke kunne begynde på noget
bedre end fortsætte det, han havde begyndt.

Jeg kunne godt se, det var et problem.
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9. Lille hilsen fra Dronningen til Klaus

I går fik hele Danmark et lille indblik i forholdet mellem kabi-
netssekretæren og hofmarskallen.

Det var en sag om et brev fra dronning Margrethe til Amne-
sty International.

Kabinetssekretær Wahl havde offentligt kritiseret, at et brev
fra Dronningen til Amnesty International var blevet misbrugt
af foreningen som en personlig opfordring fra Dronningen til
hver eneste husstand i Danmark om at støtte foreningen.

Det viste sig i en presseudsendelse senere på dagen, at alt var
i den skønneste orden.

Hofmarskal Hans Sølvhøj havde selv givet sin skriftlige til-
ladelse. Der er selvfølgelig ikke bedre arbejdsforhold ved hof-
fet end på Det Kgl. Teater. Det kunne man sige sig selv – med
den gamle dronning i korridorerne, og de unge prinser på rul-
leskøjter i gangene.

De fleste, jeg kender, har smidt Dronningens »personlige«
brev væk. Men jeg gemmer »mit« – det, der kom til hver ene-
ste husstand – for jeg vil afslutte dette halve års ulejlighed med
dronning Margrethe og kong Klaus Riskær Pedersen med at
forme hendes formentlige svar til mig, klippe brevhoved og
underskrift ud fra brevet og anbringe det på mit brev og sende
det til Klaus som en fotokopi og se, hvad han siger til det.

Lige den situation, som kabinetssekretæren ville undgå, og
hvor hans reaktion faktisk gav mig ideen.

Og derefter ud af verden med den sag.
I går oplevede jeg ellers borgerskabets reaktion på mit lille

kroningsspil.
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Kors i røven!
Min gudsøn fyldte år. Bodil og jeg var som sædvanlig invi-

teret til middag med familien. År ind og år ud med de samme
kære mennesker. Deres lette etplansvilla er møbleret i sarte
farver, mens en dæmpet jazzmusik glider igennem dagligstuen
på filttøfler. Sidder man i en dyb stol, er det, som om musik-
ken glider op imellem balderne på en. På væggene hænger
Richard Mortensen-litografier. De passer såmænd også ind i
modefarverne.

Forældrene er midt i fyrrerne. Moderen er køn og ren og
stilfuld med Garbo-frisure. Faderen sidder med sine lidt for
korte ben og gumler på snipper af sit sorte fuldskæg. De sid-
der godt i det.

Jeg havde ikke tænkt mig at fortælle noget om kronings-
spillet. Men så var det, det hele tog fart. Bodil råbte fra den
anden ende af stuen for at sætte lidt gang i den: – Kan du ikke
lige fortælle om din nyeste idé?

Og jeg fortalte med let hånd.
Det skulle jeg aldrig have gjort!
Mormoderen, der såmænd selv er af meget jævn herkomst –

hendes far har vistnok været slagter i Valby – vendte sig forar-
get imod mig i sofaen, hvor vi begge sad.

Det var dog det skrappeste, hun havde hørt! Om jeg var
rigtig klog? Hvad jeg troede befolkningen ville sige? Det var jo
den rene blasfemi. Flere af gæsterne, der havde hørt min be-
retning, sluttede sig til.

– Sådan noget er en forbrydelse. Bare at tænke på det! Det
er majestætsfornærmelse. Jeg kunne være sikker på, at om det
blev til noget – bortset fra, at jeg kom i spjældet bare for at
spørge – så ville landet stå på den anden ende.

Det var første gang, jeg havde mødt denne reaktion. Men
dette ville altså være miljøet, der reagerede imod ideen.

Og det er nok Danmarks toneangivende miljø.
Diskussionen, der var for banal til at blive refereret, endte

med, at mormoderen rejste sig fra sofaen.
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Hun ville slet ikke sidde i nærheden af mig.
Jeg husker dårligt nok, om hun ville sige farvel til mig ...

B.T. fortæller, at Riskær holder udsalg og har solgt Kanal 2 for
20 millioner. Så kan jeg jo godt se bort fra den fødselsdags-
gave. Hvad er det egentlig nu, vi taler om?

I aftes skulle vi så se fjernsyn fra Mexico, hvor Danmark spil-
lede kvartfinale mod Spanien.

Jeg har læst om en mand, der under EM-kampen mod Frank-
rig, hvor Preben Elkjær brændte et straffespark, resolut havde
åbnet sine vinduer og kylet fjernsynet ud gennem vinduet fra
3. sal.

Spanierne bankede Danmark ud af VM-turneringen med 5
mål imod et enkelt dansk scoret på straffespark.

Nu ved jeg selvfølgelig slet ikke, om det er nogen god idé
med det billede til Frederiksborgmuseet.

Og dog: Vi vandt da heller ikke krigen i 1864.
Klaus ringede og fortalte, at han desværre måtte underrette

mig om, at han havde solgt sin Kanal. Han havde fået 40 mil-
lioner for den og ikke 20 millioner, som pressen havde oplyst.

– Så kommer det til at ligge lidt svært for dig med din fød-
selsdagsgave.

– Nå, den, sagde Klaus, som om jeg havde nævnt en by i
Rusland.

Han havde i afskedsgave foræret medarbejderne en sejlbåd.

Jeg vil tage en lille hævn over Klaus. Det der brev fra Dronnin-
gen. Jeg har nu definitivt besluttet at bruge Dronningens brev
og så bare konstruere et svar, der vil imponere banansælger
Klaus.

Det er vel ikke dokumentfalsk, når det er til ens egen søn?
Og det er absolut ikke comme il faut af kabinetssekretæren

slet ikke at svare på mit brev.
Han er selv ude om, at jeg gør lige nøjagtig det, han var
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bange for. Jeg har allerede skrevet det. Fotokopieret brevho-
ved og underskrift over på et tomt ark. Og så har jeg skrevet
et brev fra Margrethe til Knud Pedersen, et brev beregnet på at
blive sendt videre – dog kun i kopi forstås – til Klaus.

Jeg har lige så stille været i postkassen med mit brev til
Klaus.

Klaus i telefonen fra finansimperiets skrivebord.
– Det er faneme flot, hva!
– Hvordan mener du?
– Det er helt klart, spørgsmålet har været diskuteret på

Amalienborg.
– Nå det! Ja, det havde jeg også ventet.
– Og det er da helt tydeligt, at hun har overvejet sagen al-

vorligt.
– Synes du det?
– Ja, kan du ikke se dem gå rundt på tæpperne på Amalien-

borg. Spørgsmålet har været diskuteret. Hun har alvorligt
overvejet sagen.

– Hvordan mener du?
– Det der med hovedstørrelsen. Du skal se, hun ville sgu ger-

ne selv gå rundt med kronen, men den er bare for stor. Den er
go’!

– Men der bliver jo ikke noget af det hele. Det kan du godt
se.

– Nej, det er klart. Man kan ikke begynde at diskutere med
Dronningen.

– Så er sagen også afsluttet efter al den tid? Du har jo også
solgt ...

– Det er helt tydeligt, at hun har taget forslaget alvorligt.
Også det der med at forbedre ideen. Ha, ha, den er go’. Du må
endelig gemme brevet.

– Ja, det vil jeg også. Men det var altså alt, hvad der kom ud
af det.

– Jeg synes, det er flot. Kan du ikke se dem gå rundt oppe på
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Amalienborg og overveje dit forslag. Det har ikke været nogen
ligetil afgørelse. Det er helt klart. Det kan man godt læse ud af
linjerne.

– Nå, men nu ta’r vi altså på ferie, Klaus – sommerferie. Det
har også været et langt halvt år.

– Jeg synes, det er en flot afslutning. Det er ikke alle og en-
hver, Dronningen sætter sig ned og giver gode forslag til.

– Til lykke med det hele Far. Hej!
Da jeg havde lagt telefonen, stod jeg og gloede længe på det

røde apparat. Det er da godt, man stadig kan glæde sine børn.

Tidligere omtalte Peter Eberlin, direktør for Telecom og en af
Klaus’ højst betroede medarbejdere, Peter Alexei Conradt von
Eberlin, der indimellem spiller bridge med Dronningen og
prins Henrik, var i telefonen i dag.

– Du skulle ha’ set Klaus, fortalte han. – Han gik overstadigt
rundt på kontoret og viste brevet til alle, der gad se det. Jeg
måtte læse det ord for ord, før han var tilfreds.

– Du deltog vel i begejstringen?
– Ikke helt. Jeg følte mig ikke helt sikker. Det var navnlig det

dér med at skrive »sletikke« i ét ord. Det ville Hendes Maje-
stæt nok ikke gøre. Det ville hun slet ikke gøre. Sådan staves
det ikke i hendes retskrivningsordbog.

– Hvad fanden mener du med det? Jeg har da altid skrevet
»sletikke« i et ord.

– Ja, kære Knud, det er lige netop det. Det ved jeg godt, du
gør. Det er også derfor, jeg ikke følte mig helt tryg ved det brev.

– Sagde du noget til Klaus?
– Nej, er du gal. Han var alt for begejstret til, at jeg ville

ødelægge noget for det oprevne menneske. Det ville være
synd.

– Ja, fødselsdagsgaven blev der altså ikke noget af.
– Havde du ventet det? Lad nu være med at være naiv. Du

har haft det pragtfuldt. Og du skal se, det vidste Klaus godt,
da han gav dig din fødselsdagsgave.
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– Han anede da ikke, hvad jeg ville finde på.
– Ak jo, ak jo, gamle ven. Det kunne ikke slå fejl, at det ville

blive sådan noget. Men hvordan fanden har du fået Dronnin-
gens underskrift og hendes brevpapir, for det virker ægte nok?

– Farvel, Peter. Du skuffer mig.
– God ferie.



10. Brevet fra Amalienborg

Svarbrevet fra kammerherre Wahl blev eftersendt til Sverige,
efter hele familien var taget på sommerferie.

En embedsmand, der tilfældigvis kom på besøg, fortalte, at
vendingen »ikke under nogen omstændigheder« var det stær-
kest tænkelige, der kunne anvendes i sådanne skrivelser, en
vending, der i øvrigt uhyre sjældent blev anvendt. Man kunne
sige, den blev ikke anvendt under nogen omstændigheder.
Man skulle helt ud, hvor ingen eksisterende regler kunne an-
vendes.

Var det klimaks eller antiklimaks?
Det var en definitiv afslutning.
Nu kunne alle slappe af og holde sommerferie.
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2. del
Kroningsspillet fortsættes!





11. Joachim Premier, Roi de France

Der er ikke noget mindre inspirerende end en kryds og tværs,
der er løst. Mon man kan betragte et maleri på samme måde?
Opgaverne er løst, og resultatet er den løste kryds og tværs.

Med en dagbog bliver det aldrig sådan. Hver dag er ny og
ubeskrevet. Der er nu snart gået 3 år, siden jeg stoppede min
første beretning. Hovedtemaet, jeg havde fulgt, og som dan-
nede en timeplan for hele perioden, var væk, og lejligheden til
at slutte var som at lade andre få ordet.

Jeg har nu lyst til at tage ordet igen.
Et nyt hovedtema er dukket op.
Alting kan for en dagbog skrives i lang og kort form: Et år

på nogle linjer, en enkelt eftermiddag på hundrede sider.
Det er som at skifte optik i et kamera.

Det første kroningsspil fik sin definitive udgang.

I august sidste år modtog jeg indbydelse fra Paris til at deltage
i en international konkurrence om ideer til, hvorledes 200-året
for den franske revolution skulle fejres.

Jeg foreslog – lidt flot – at de udnævnte prins Joachim af
Danmark til fransk konge under navnet Joachim Premier.

Der blev modtaget 771 forslag fra i alt 35 lande.
Der blev godkendt 135 forslag fra 15 lande.
Heriblandt mit forslag om wieder-gut-machen over for Lud-

vig XVI.
Alle de godkendte forslag skal udstilles i La Grande Halle

De la Villette fra den 2. juni. Heriblandt mit forslag.
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Der har været skrevet meget og meget morsomt om den hi-
storie. Projektet Joachim 1-ER er et stykke fuldstændig ren
konceptuel kunst.

Det franske nyhedsbureau i København nægtede at tro på
historien, så de gennemlæste på Ritzaus Bureau de originale
breve om projektets godkendelse, før de fjernskrev nyheden
hjem til Frankrig.

Hofmarskal Hans Sølvhøj udtalte til pressen, at han følte sig
overbevist om, at prins Joachim levede i lykkelig uvidenhed
om den store lykke, der ventede ham.

I chartermaskiner med danske turister hjem fra Paris med-
delte kaptajnen passagererne den store nyhed.

Danmarks Radio ringede uafladeligt til generalkommissa-
riatet i Paris og spurgte, hvorledes de havde tænkt sig at gribe
sagen an.

Dernede herskede en mild panik. Man har forespurgt mig,
hvorledes jeg har tænkt mig mit projekt udstillet ved »Avant-
Premieren« fra den 2. juni, og jeg har svaret, at jeg finder det
naturligst, at komiteen – der har præsident Mitterrand i spid-
sen som protektor – inviterer prins Joachim som officiel gæst
til åbningen.

Ellers bliver det svært at tage komiteens godkendelse af pro-
jektet alvorligt. Hvad mener De selv, hr. generalkommissær?

Reaktionen har været ejendommelig. Enten bør man helt
forbigå denne lille sensation, eller også bør man gøre et stort
nummer ud af den. Den er i stedet blevet det sædvanlige dan-
ske fniseri, skrækken for den sunde latter eller den dybe alvor.
Dimensions-skræk.

B.T. er nok den avis, der har gjort mest ud af revolutionsko-
miteens godkendelse af projektet.

Efter Ritzau-telegrammet var der små spøgefulde artikler
over hele landet, enkelte skrev endda vers med tegninger af
prinsen siddende på en trone med æble og scepter.

B.T. gav historien på forsiden med billede af Ludvig XVI,
hvor hovedet var udskiftet med Joachims. Senere fulgte histo-
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rier af typen: »Han må ikke for sin mor«, og den overskrift
tændte naturligvis i Frankrig. Komiteen til festligholdelse af
200-årsdagen sendte den overskrift ud som den første af man-
ge pressemeddelelser til den franske presse. Radio og tv var
tilsyneladende ikke opfundet i Danmark.

Forslaget om prins Joachim som konge af Frankrig må også
have været bragt i de franske aviser, for en dag modtog jeg
brev fra en fransk general Jacques Resnikow (R) R for retiré.
Han boede i Alsace, og han ville bare fortælle mig i sit lange
brev, at han var i stand til at føre den danske prins’ stamtavle
tilbage til Karl den Store i år 770! Charlemagne, den franske
urkonge. Gang i den!

Nu gik Danmarks Radio i Århus og B.T.’s Århusredaktion i
aktion for at finde generalen. Man ringede til den franske mili-
tærlegation i London for at finde frem til ham. Han var ikke
opført på nogen liste over franske generaler. Der rådede et øje-
blik dyb mystik.

Men så fandt London-kontoret ud af, at han sikkert havde
været general i Fremmedlegionen, for sådanne føres ikke på
lister nogen steder. Det er jo som bekendt et fristed.

B.T. var stædig. De fik hans adresse og ringede ham op.
Om han ville være venlig for deres regning at udarbejde den

stamtavle?
Han lovede begejstret, at den skulle være færdig i løbet af 3

timer.
I to sene nattetimer talte de sammen over telefonen fra År-

hus til Alsace. B.T. havde en tolk siddende på redaktionen, og
navne og årstal blev nedskrevet i lange rækker.

Indimellem fik generalen lejlighed til at fortælle, at han var
polak, havde gjort krigen mod tyskerne med i Polen og senere
på allieret side. Han havde kæmpet alle de steder, hvor man
kunne kæmpe, for franskmændene i Indonesien, med Frem-
medlegionen i Algier. Nu var han pensionist og genealog. B.T.
bragte stamtavlen over to sider med en flot grafik. Der var
vistnok et enkelt sted eller to, hvor der kunne sættes spørgs-
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målstegn, men med lidt god vilje og royal tankegang virkede
den overbevisende.

Det måtte jo heller ikke glemmes, at Joachims mor, Dron-
ningen, nedstammede i lige linje fra en af Napoleons generaler,
Bernadotte. Og hans far var fransk. Jo, det hele gled ned på
overbevisende måde. Der er sikkert mange kongehuse i histo-
rien, der ikke har kunnet fremkomme med bedre arvefølge til
legitimation af deres kroner.

Og så var det jo slet ikke det, dette kroningsspil drejede sig
om.

En mand fra Haderslev ringede og fortalte, at han var blevet
ringet op af sin gode ven, Storfyrsten af Glücksburg. Storfyr-
sten havde i begejstrede vendinger fortalt, at nu var tiderne
ved at vende, og han havde også lavet en stamtavle.

Det var stadig slet ikke det, der var kernen i den idé. Jeg
havde ikke et øjeblik forestillet mig, at der skulle dannes
royale grupper. Men nu modtog jeg en lang række oplysninger
om royale grupper i Paris og en erklæret tronprætendent, en
lyslevende sådan, som netop havde gjort sine sønner arveløse
på grund af skørlevned og i stedet havde kåret et af sine bør-
nebørn til sin efterfølger. Der havde været flere tusinde men-
nesker til hans kåringsmøde af sin efterfølger, skrev de franske
aviser.

Bag det hele var det alligevel ejendommeligt, så stille det alt-
sammen gik af.

Ironien i forslaget ligger i, at de tider, vi i dag oplever, er som
skræddersyede til et kongedømme i stedet for en republik.

Ugebladene ville følge en sådan eventyrprins skridt for
skridt. Hans tilværelse ville være egnet til identifikation for
alle helt almindelige ugebladsprinser, der ikke fødes med de
muligheder, som nu gives prins Joachim.

Med let hånd kommenterede jeg over for vennerne, at om
det nu altsammen gik efter planen, så ville jeg nok blive ridder
af Æreslegionen, og det ville jeg gerne, for jeg havde hørt, at
riddere af Æreslegionen kunne køre gratis med metroen i Paris.

600



12. Paris

Vi rejste til Paris før åbningen af den store udstilling og avant-
premiere i La Grande Halle De La Villette.

Jeg havde fået en aftale med udstillingens generalkommis-
sær, Jungmann.

Jungmann fortalte, at hele juryen, der havde siddet trætte og
behandlet forslag efter forslag til at fejre det store revolutions-
jubilæum, ved fremkomsten af mit forslag havde fået sig en
god latter, der havde strøget al trætheden væk for et øjeblik.
Nogle havde fundet, det var konkurrencens bedste forslag i al
sin storslåede umulighed, sin komplicerede enkelhed.

Hvordan havde jeg tænkt mig projektet præsenteret på den
store udstilling i juni måned?

Jeg fandt det naturligt, som tidligere forklaret, at komiteen
indbød prins Joachim som udstillingens officielle gæst til åb-
ningen.

Indbydelsen skulle sendes direkte til det danske hof fra ko-
miteen.

Bodil og jeg foretrak at bo på et lille hotel på Montmartre,
et lille luderhotel, i stedet for Klaus’ luksusvilla ved Boulogne-
skoven.

Der lå 23 metrostationer imellem os.
Han bød på frokost dagen efter vores ankomst. Vi rejste de

23 metrostationer.
Ved frokosten inde i Paris var Klaus i nålestribet. Jeg var i

sweater.
Om aftenen skulle vi spise sammen på Café Justine.
Klaus hentede os på Montmartre, hvor hans dyre Mercedes
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kun med to fingre for næsen kunne sno sig frem i mylderet af
indfødte.

Jeg havde taget mit bedste tøj på af hensyn til Klaus’ nåle-
stribede. Slips og mørk jakke.

Men da Klaus stod ud af bilen, så vi samtidig det uund-
gåelige: Han havde, for ikke at stikke for meget af imod sin
gamle far, iført sig en afslappet sweater, mens jeg stod der ... i
mit nålestribede!

Det var den evige misforståelse, noget af det, der bringer
mig på en varm måde i nærheden af det følelsesliv, som jeg
godt ved han har, men som han gemmer godt et eller andet
sted i en bankboks.

Det er ikke meningen, dette værdifulde skal ligge fremme og
flyde.

Jeg havde mit flotte skilt på brystet: – Expositeur, »Bicen-
tennaire de la Revolution Française, La Grande Halle De La
Villette«, og alle franskmænd var nysgerrige efter at læse,
hvad der stod på det lille fornemme skilt.

Klaus skævede indimellem hen til skiltet. Han sagde, at han
ville give meget for, at det var ham, der kunne bære det skilt.

Jeg pudsede det med en ærmesnip, hver gang han vendte
ryggen til.

Da jeg kom hjem, sendte jeg en legemstor fotostat af prin-
sen ned til udstillingen for at materialisere udstillingsstanden,
idet hvert projekt havde fået tildelt sin stand, og min stand 
så at sige ville bevæge sig rundt i det hele, hvis han kom til
stede.

Komiteen lod mig i et brev forstå, at man ikke kunne ud-
stille fotostaten, medmindre prinsen ved sin personlige under-
skrift gav sin tilladelse.

Dette var altså revolutionens Frankrig! Her 200 år efter! De
var så benovede over prinsetitlen, at de ikke turde udstille en
fotostat af en kongelig uden tilladelse! Det var jo ganske klart,
at prinsen ikke kunne give denne tilladelse.
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Det ville være et diplomatisk faux pas, en klar provokation,
en tagen utilbørlig part i sagen.

Det kunne enhver sige sig selv.
Jeg satte hofmarskal Hans Sølvhøj ind i problemet, og han

henviste mig venligt og hjælpsomt til prinsens kabinetsse-
kretær, Major von Freiesleben. Han ville hjælpe mig, sagde
han.

Jeg afleverede til von Freiesleben en kopi af brevet fra gene-
ralkommissæren og en kopi af det fotografi, jeg ville udstille af
prinsen.

Det havde prinsen ytret ønske om at se, fortalte han.
Det var en ganske klar holdning.
Major von Freiesleben gav den korrekte afslappede hold-

ning udtryk, da han i telefonen sagde, at komiteen jo bare
kunne ringe ham op, så skulle han nok bekræfte over for dem,
at tilladelse kunne de af indlysende grunde ikke få, men han
kunne underhånden fortælle – og det var noget ganske andet
– at det danske hof ikke agtede at foretage sig noget, hvis ko-
miteen udstillede billedet. På smukkeste måde var prins Joa-
chim forhindret i at komme til stede. Han var på åbningsda-
gen for udstillingen, hvortil han af komiteen blev inviteret som
officiel gæst, fungerende regent i Danmark. Hans mor, dron-
ningen, og hans storebror, kronprinsen, var bortrejst på denne
dag.

De var i Paris!
Og komiteen havde fået et brev fra det danske hof, der be-

klagede, at prinsen var forhindret i at komme til stede ved ud-
stillingens åbning.

Vi rejste ned til åbningen.
De bygger som gale i Paris. Overalt er der byggeri i gang. De

bygger for store haller og for små lokummer. Man kan dårligt
sætte sig ned eller rejse sig op. Og i hallerne er der så meget
rum, at man bliver helt bange for sig selv. Byggeriet er som en
eneste stor hudsygdom, der dækker hele byen med den pis-
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sende Giraf, Eiffeltårnet, som en stor moderbums midt i det
hele.

Det er for meget. For stort. Og ikke godt nok. For meget
hardware, for lidt software.

Ude ved Porte de la Villette, bag ved Cité de la Science, lå La
Grande Halle de la Villette.

Forberedelserne til den store udstilling var i gang. Arkitek-
ter, arbejdere, bygningshåndværkere og bærere kredsede imel-
lem hinanden. Forvirringen var total.

Lige midt i hallen var anbragt en miniatureudgave af von
Spreckelsens kubus bygget i måske 15 meters højde i lamper,
laser og fittings. I alle kroge gik grupper og arbejdede.

Midt i det hele var en stor fest i gang. Champagneflasker
med etiketter for 200-året for revolutionen blev afprøvet. Der
var musikprøver med Marseillaisen, røde, hvide, blå farver,
Tricolorer.

Mødte man en, der så lidt officiel ud, og spurgte, hvor selve
organisationskontoret lå, løftede han bare begge arme i vejret
og så sig omkring, som var en hund løbet bort fra ham, så
snurrede han rundt som en top og forsvandt i mylderet. Det
kunne jeg jo også bare gøre.

Trucks kørte rundt i hallen lastede med udstillingsplader,
arkitekter svingede med papirer. De mange trucks manøvre-
rede med imponerende færdighed til venstre og højre eller
snurrede helt rundt.

Det ville da aldrig blive færdigt til tiden.
Ved alle porte stod vagter. Men de foretog sig ikke no-

get. De var der bare. Tv-kameraer blev installeret, projektø-
rer blev opsat, store bogstaver, uforståelige, uden sammen-
hæng med andre bogstaver, der befandt sig andre steder i
hallen, tegnede det mest illustrerende billede af dette virvar,
mens de blev båret af to håndværkere igennem den kæmpe-
store hal. F for forvirring, F for France, F for flid og fliciplin.
Helt bagerst i hallen lå et lille tarveligt kontor, i en lille barak
for sig selv. Det var hjernen bag det hele. Og der var selvføl-
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gelig ikke et øje, og man kunne bare tage plads i en stol og
vente.

Telefoner ringede, uden at der var nogen til at tage dem.
Franske ansigter blev stukket ind gennem døren, så sig om-
kring uden at ænse mig på stolen og forsvandt igen. Kontoret
lignede en mindre dansk arkitekttegnestue. Der stod en kold
kop kaffe foran mig.

En italiener kom ind og satte sig ned. Vi gad dårligt nok se
på hinanden. Han var måske fader til et af de andre udvalgte
135 projekter. Hver person befandt sig i sin egen verden.

Hvert hold arbejdede på sin egen løsning af sit eget ene-
stående problem, og det hele skulle næste dag klokken 14 stå
færdigt til indvielsen, orkester, taler, Mitterrand og Chirac.

Der ville blive arbejdet hele natten, og næste dag ville alle
forsvinde ved frokosttid og dukke op klokken 14 i deres fine-
ste puds, som om det hele havde været deres nemmeste kunst.

Et orkester øvede, så musikken fyldte den sidste rest af tom-
rum i bevidstheden. Nu måtte der snart dukke nogen op.

Igen en tur op igennem hallen.
Der stod en mand i en blå arbejdskittel og svingede med pa-

pirer til alle sider og pegede hid og did. Det var selveste gene-
ralkommissær Jungmann, og jeg stillede mig i kø. Men plud-
selig var han væk. De øvrige, der ventede på at få ham i tale,
blev stående.

De faldt i snak, og jeg begav mig videre ud for at finde Jung-
mann et andet sted.

Der stod han og viftede med papirer i den anden ende af
hallen og med en lille gruppe omkring sig, der ventede på at
komme til. Jeg så tilbage imod den anden gruppe. De var nu i
leende og munter diskussion og syntes at have glemt alt om,
hvad de for et øjeblik siden havde stået i kø og ventet på.

– AH, Monsieur Pedersen, råbte Jungmann pludselig og
hilste så hjerteligt på mig, at jeg et øjeblik troede, det var mig,
han hele tiden havde været på vej rundt efter.

Han trak mig ved ærmet med sig og gik hen til en gruppe
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arbejdere. Så halede han hele mit projekt frem med alle avis-
skriverierne fra København kunstfærdigt opsat på plancher.
Omtalen i Danmark var det, der havde interesseret dem. Men
nej, fotostaten af Son Altesse Royal kunne ikke komme op.
Impossible!

Han overlod mig til arbejdsgruppen, og de gik nu i gang
med at installere min stand på et passende sted. Mig var de
ligeglade med.

Havde jeg ikke personligt været til stede, var der intet blevet
stillet op. Det var både sikkert og vist.

Et stort banner over hovedet på mig var lavet af en kineser.
Banneret bestod af alle verdens flag, et kolossalt rasterbillede,
der på afstand forestillede Mona Lisa. Det var et af de andre
135 projekter.

Små japanere gik hele tiden forbi med radioer i rygsække
spillende Marseillaisen. Det var et andet af de 135 projekter.
Tekniske vidundere blev afprøvet, og en automat var opstillet,
så man kunne trække jacobinere ud for 2 fr. stykket. En pige
kom svingende med en bakke med boller, alle malede i trico-
lorens giftige farver.

Det var endnu et af de udvalgte 135 projekter.
Nogle håndværkere prøvede at bakse et stort træ på høj-

kant og binde det fast med liner, så det kunne danne forgrund
for et malet tableau. Bang, sagde det, og så røg træet ned og
væltede kvasende ned over nabostanden. Flere timers arbejde
lå på gulvet. Håndværkere kom skrålende ud fra den smad-
rede stand. Efter et øjeblik faldt de blot i en intens diskussion
med de uheldige, så hjalp de dem med at få træet op at stå
endnu en gang.

Jeg trådte et skridt til siden og stod pludselig med begge ben
midt i en miniudgave af Seinen. Endnu før skrig og skrål hav-
de jaget mig væk, trådte jeg af mig selv godmodigt op på land-
jorden igen. De fortsatte med at lukke vand ind i miniudga-
ven. Tusindvis af små røde, blå og hvide balloner skulle flyde
i Seinen. De blev pustet op på maskine.
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Det var et andet hollandsk projekt.
Lige bag mig blev opstillet en fem meter høj skulptur af en

ung mand.
Jeg gik ud i det fri. Ud gennem den store port for enden af

hallen. Til venstre uden for indgangen var opstillet en impo-
nerende kæmpeskulptur. Store papirballer med computer-
makulatur og oven på disse en overdimensioneret blyantstump
i stærke farver. Det var et gråt papirbjerg med tonsvis af tal.
En imponerende tanke. Et andet af de 135 udvalgte projekter.
Alting er på samme tid både for stort og for småt.

Næste dag ankom vi med en halv times forsinkelse til åbnin-
gen. Vi sprang talerne over. Idet vi trådte ind gennem portene
og hen ad de røde løbere, hørtes en infernalsk rockkoncert.

Koncerten blev afviklet af måneklædte astronauter, der klat-
rede omkring i von Spreckelsens kæmpe-kubus lige midt i
hallen. De guldskinnende saxofoner strålede og skrålede. Ved
foden af kuben stod fem rumklædte forspillere og krummede
sig sammen over deres saxofoner og tonerne. Indimellem bø-
jede de ryggen tilbage og sendte lydene i en tornado igennem
menneskemængden og op i den lysende kubus. En fremtidsvi-
sion af kaos.

Det var bare et andet inferno end det, jeg havde oplevet da-
gen i forvejen.

Seinen løb nu stille igennem broerne med ballonerne
vuggende på vandet på gulvet, glas blev løftet i de enkelte stan-
de, og i nicher blev der opført små teaterstykker med revolu-
tionen som emne og med nutiden som form.

De små japanere gik stadig rundt med deres små tornystre,
der uforstyrret af omgivelserne fortsatte med at spille Mar-
seillaisen som på bestilling – af Sony – og Jungmann stod bag
i hallen – han var den eneste, der endnu var i arbejdstøjet – det
var rent krukkeri. Han blev interviewet til fjernsynet. Der var
flere hold i gang med ham.

Der var i det hele taget mange fjernsynshold i hallen, og
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pludselig blev jeg indhentet af den søde Mme Celine Braillon,
som jeg havde mødt dagen før, og som var organisationskon-
torets eneste personlige indvåner. Jeg mødte hende i restauran-
ten.

– Monsieur Pedersen, Monsieur Pedersen! Det franske
fjernsyn vil gerne tale med Dem. Antenne 2, ja. Hun så op-
givende på mig. – Jeg har ledt efter Dem alle steder. Nu har vi
indere, australiere, amerikanere – folk fra tout le monde. Men
det er Dem, de vil tale med. Og en fra Belgien.

Vi gik længe rundt, indtil vi pludselig stod over for et af de
mange fjernsynshold.

– Her er Monsieur Pedersen, kvidrede hun, overlod mig til
dem og forsvandt. De syntes fuldstændig ligeglade og var i
fuld gang med noget andet. Da Bodil og jeg havde stået og
iagttaget dem en times tid, ville vi lige så stille forsvinde.

Men hyl og skrig. Det var mig, de havde ventet på.
De skulle optage mig udenfor, ude i lyset på pladsen foran.
Produceren talte til mig på engelsk. Men indimellem faldt et

par franske ord og indimellem svarede jeg med korte franske
sætninger. Bodil skaffede fotostaten af prins Joachim, den 2
meter høje fotostat, som de ikke ville udstille på standen. Nu
skulle den fanden galeme udstilles. Ingen kunne forhindre, at
jeg udstillede den i fjernsynet. Fotograf og producer var begej-
strede.

Jeg skulle stå imellem to kæmpe granitsøjler med menneske-
rettighedserklæringen indhugget. Lige midt imellem søjlerne.
De var et andet af de 135 projekter.

Og så skulle jeg holde prins Joachim op foran mig, så han
skjulte mig, og så skulle jeg fortælle om mit projekt. Og så ...

Producenten kom hen til mig og spurgte, om jeg turde – på
fransk. Jeg vidste jo udmærket godt, at hvis jeg talte noget
som helst andet sprog, kunne jeg lige så godt holde min kæft,
så jeg nikkede nervøst, og opstillingen begyndte.

Der blæste en frisk vind, og fotostaten flagrede som en vim-
pel omkring mig. Bodil måtte lægge sig bag mig og holde foto-
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staten imod jorden, mens jeg stod med den anden ende løftet
op foran ansigtet. Det så vistnok altsammen i sig selv en smule
komisk ud. Og så med prinsen vinkende afslappet ud til alt
folket. Mine arme var ved at gå af led, mens der blev stillet
skarpt.

Jeg kaldte produceren hen til mig.
– Hvis jeg skal tale på fransk, må det være en betingelse, at

jeg får lov at fortælle på min egen måde og uden spørgsmål,
som jeg måske ikke forstår.

De lo, klappede mig på skulderen, og jeg begyndte.
Efter en indledning om, hvad mit forslag gik ud på, skulle

jeg sænke plakaten ned, titte over kanten og fortsætte.
Jeg sluttede med en indstuderet brok, der kom med samme

elegance som en tandpastareklame: Pour moi une royaume est
plus chique que une Republique.

De klappede, da jeg var færdig, og jeg forstod udmærket, at
mit fransk langt havde overstrålet den historie, jeg fortalte.



13. Springvandet
– et andet af de 135 udvalgte projekter

Det er vanskeligt at komme med en kommentar,
men jeg kan jo henvise til Peer Gynt:
»Gik skuden end på Grund, Det var dog skjønt at fare.«
Tak for fornøjeligt samarbejde.

Bent Sørensen, professor dr. med., Hvidovre Hospital

Nogen tid efter vores hjemkomst til København modtog jeg
det store franske katalog over alle de 135 projekter.

Oven over mit var afbildet et projekt med et springvand af
en kunstner, der hed Thomas Kapielski.

Springvandet sprang.
Men det særlige var, at på tidspunkter, som var uforudsige-

lige for beskuerne, vendte springvandet piben og tog sig en
turbinetur og sprøjtede vand på beskuerne. Springvandets
kumme bar indskriften: »Egalité, Brutalité, Stupidité.«

Jeg ville gerne selv have fået den idé.
Jeg er i det hele taget imponeret over den franske komité. De

projekter, de har udvalgt, viser, hvor vigtig sammensætningen
af en komité er. En konkurrence bliver aldrig bedre end den
komité, der skal udtage vinderne. Det er komiteen, det drejer
sig om.

Jeg ville gerne have det springvand opstillet i København, når
vi i 1990 skulle markere 50-året for den tyske besættelse af
Danmark. For sent opdagede jeg den lille delikate detalje, at der
var tale om en tysk kunstner. Thomas Kapielski bor i Berlin.

Jo mere jeg kredsede om tanken om springvandets placering
i København, jo mere besat af tanken blev jeg.
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Det skulle naturligvis kun sprøjte på de dage i de fem år
efter 1990, hvor man havde grund til at markere 50-året for
en eller anden begivenhed, og hvor vi kunne demonstrere be-
vidstgørelsen af vores nationale identitet. Bevidstgøre sages-
løse forbipasserende med en vandstråle lige i masken.

Jeg inviterede kulturborgmesteren til formiddagskaffe i Kunst-
biblioteket.

Da han forlod Kunstbiblioteket, havde han indvilliget i at
indtræde i en komité og ville begynde at undersøge hos stads-
ingeniøren, hvor springvandet kunne opstilles. Jeg skulle prø-
ve at få organiseret en god tung komité omkring projektet,
Frode Jakobsen, Mogens Fog ...

– Ja, og Erik Clausen, tilføjede kulturborgmesteren.
–  Nej, sagde jeg. – Biskoppen over København. Det skulle i

hvert fald være en tung komité, for det var et stort projekt.
Jeg mødte Frode Jakobsen – en lille, venlig ældre herre – og
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man kunne udmærket se den lille ræv bag øjnene. Hans noget
yngre kone serverede venligt te, og vi sad i hans parcelhus ved
Jersie Strand med udsigt direkte over slaget ved Køge Bugt. Vi
talte om Kurt Waldheim, som han havde mødt ved FN og
fandt slesk. Han havde sikkert lidt overdrevent en anelse om,
at grunden til, at Kurt Waldheim var så kattevenlig over for
ham, var hans fortid i den danske modstandsbevægelse. Vi op-
dagede hurtigt, at vi havde de samme sympatier og antipatier
omkring historiens forløb, men han nærede uvilje for enkelt-
personer, som sikkert stammede fra et langt livs slagsmål med
menneskene i modstandsbevægelsen. F.eks. var Toldstrup ham
vederstyggelig.

Han syntes godt om min skulpturidé, men var betænkelig
ved, hvordan den ville blive modtaget. Jeg spurgte ham om,
hvordan han troede en granitsten med indhuggede strofer fra
den danske sangskat ville blive modtaget blandt den ungdom,
som det var vigtigt at få i tale. Han vaklede frem og tilbage.
Indimellem havde jeg nærmest indtryk af, at han allerede be-
tragtede sig som indtrådt i komiteen. Kort derefter mærkede
jeg, han veg tilbage.

Jeg gav ham en tænkepause på en uge og ville i mellemtiden
kontakte biskoppen. Frode Jakobsen syntes også, jeg skulle
prøve at få Mogens Fog med. Vi tog afsked, og jeg havde et
godt billede af denne mand, som jeg tidligere kun havde mødt
i tv eller pressen.

Det, som gjorde mest indtryk på mig, var det øjeblik under
vor samtale, hvor han pludselig så meget alvorligt på mig og
sagde: – Jeg kan lige så godt indrømme det. Den besættelsestid
er blevet mit liv. Den er min skæbne, har du det ikke på samme
måde?

Jeg måtte sige, som det var, at sådan havde jeg det også, det
var også derfor, jeg arbejdede med springvand eller skrev bø-
ger, den ene efter den anden, om krigen. Det var som en kon-
fession, hvor man søgte en medskyldig eller en, der ville til-
give, måske en medsammensvoren. Men der var bestemt ingen
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ræv bag øret eller i øjnene der. De brune øjne strålede, når han
forestillede sig springvandet, og da jeg i modificeret form fore-
slog ham at imødekomme borgerskabet ved kun at lade
springvandspiben dreje 30 grader, så den sendte vandstrålen
højt op og lod den falde ned over folks hoveder som en let
støvregn, var han forarget over den blotte idé: Den skulle
sprøjte lige i masken på de forbipasserende. Det var ideen.

Jeg skrev til Mogens Fog og ringede op nogle dage efter. I
telefonen mærkede jeg, hvor alderdomssvækket han var. Han
måtte hele tiden prøve at få mig til at tale langsommere, og
dette er det vanskeligste, jeg kan blive bedt om. Omsider sagde
tidligere rektor ved Københavns Universitet, professor dr. med.
Mogens Fog, med noget besvær: – Jeg synes ... projektet ... er
... noget lort.

Jeg skyndte mig at blande mig og sagde afbrydende, at så
var der en ekstra grund til at træde ind i komiteen, så han kun-
ne ændre det. Mogens Fog sluttede: – Tøvende går jeg med i
komiteen ... på betingelse af, at Frode også gør det.

Det blev en utilsigtet belastning for Frode Jakobsen, da jeg
fortalte ham det. Han havde foreslået Mogens Fog i sit sted,
og der så jeg ræven: Han måtte vide, at Mogens Fog var for
alderdomssvækket til at kunne stå alene. Så Mogens Fogs ind-
træden på betingelse hjalp mig ikke, og jeg ringede for at få en
aftale med biskoppen over København Ole Bertelsen.

Han var en meget venlig og oprigtig mand. Der var lige
nøjagtig den forskel på Frode Jakobsen og biskop Ole Bertel-
sen, at Frode Jakobsen aldrig havde været medlem af Folke-
kirken, mens Ole Bertelsen havde.

Man skulle ikke tro, noget sådant var en synlig forskel, men
det var det uden hensyn til deres stilling. Ole Bertelsen syntes
ikke, han var god nok til at sidde i komité med mig, for han
havde intet udrettet under besættelsen, selvom han var ældre
end mig. Det drejede sig nu ikke om mange måneder. Det
havde været et meget stort problem for ham. Han havde næ-
sten ikke kunnet gennemføre gudstjenesten i Frue Kirke i an-
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ledning af 40-året for besættelsen af samme grund. Det pla-
gede hans samvittighed. Han havde i 1944 haft chancen for at
gå med, men både religiøse og moralske anfægtelser holdt
ham fra det. Jeg forstod godt hans situation, men kommer
først nu her bagefter til at huske, hvad jeg burde have svaret
ham. Jeg burde have citeret Aalborgs biskop under krigen,
Daniel von Huth Smith, som om modstandsbevægelsen sagde:
– Jeg ved godt, der skal nogen til at rense lokummerne. Men
det skal ikke være mig. Havde jeg bare husket dette. Men det
var ikke nødvendigt for resultatet. Efter en og en halv times
samtale, som vel var den hårdeste overtalelse i mit liv, bad
biskoppen sig undskyldt. Jeg troede, han skulle give en besked
til en kontordame udenfor, men tiden gik, og han var væk i
næsten 10 minutter. Så kom han mærkelig forklaret tilbage.
Der var ikke nogen tvivl om, at han havde siddet i en stol for
sig selv i et andet værelse og i fred og ro gennemtænkt situa-
tionen. Han havde voteret med sin samvittighed. Øjeblikket
var så højtideligt, at jeg selv fandt anledning til at rejse mig op
ved hans side. Han opsummerede sagen og sin egen situation
punkt for punkt for derefter højtideligt at sige: Derfor vil jeg
gerne indtræde i komiteen. Jeg greb varmt hans hånd og
takkede ham. Han fortalte mig, at han ville være stolt over at
sidde i komité med Frode Jakobsen – der kom han ind igen –
og selvom han ikke ønskede at stille nogen betingelser, skulle
jeg dog vide, at han betragtede det som en forudsætning, at
Frode Jakobsen var med. En gang til. Og nu blev det for meget
for Frode Jakobsen. Han turde ikke stå som garant for 2 med-
lemmer af komiteen og trak sig definitivt, selvom – der kom
ræven igen frem – han naturligvis lod døren stå åben.

Jeg har lagt en ny slagplan for regnvejrsspringvandet:
Jakob Lange fra Københavns Universitet er trådt ind i en ny

komité. Han har god kontakt til rådhuset. Da jeg under sam-
talen med ham fortalte, at kunstneren for resten var tysk, men
at jeg anså det for en ligegyldig detalje, fulgte han helt den tan-
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kegang. Hvis nogen spurgte, kunne vi bare sige, at uden ty-
skerne ville vi jo slet ikke have noget at markere!

Vi diskuterede, hvem vi skulle opfordre til at indtræde i den
nye komité: Professor Ditlev Tamm, der har skrevet disputats
om retsopgøret, professor Bent Sørensen fra Hvidovre Ho-
spital, som er formand for det internationale center for tortur-
ofre, og så vicepolitidirektør Annemette Møller. Det er en god
lejlighed til at nulstille politiet. Det er faktisk et tilbud at give
politiet.

Jeg havde i dag møde med professor Ditlev Tamm. Han sad og
morede sig over springvandsprojektet. Han ville gerne være
med og foreslog en ung historiker »med grundtvigiansk histo-
riesyn« som et yderligere emne. Det var lektor dr. phil. Henrik
Sandøe Nissen. Vi får brug for en historiker. Pludselig blev han
alvorlig, men på en ualvorlig måde.

– Jeg må jo også tænke som jurist, sagde han. – Hvad nu,
hvis en japansk turist står foran springvandet med et meget
dyrt fotoapparat, og det så begynder at springe ned over ham.
Han slog det hurtigt hen og overlod denne detalje til fremti-
den.

Som nævnt er jeg jo ikke selv for vild med at få en politi-
mand med. Men nu er det en ekstra finesse, at politimanden
faktisk skal æde det der sprøjteri. Hvis ikke, så bliver der in-
gen politimand i komiteen.

Ditlev Tamm sidder på et lille kontor på 5. sal i Sankt Peders
Stræde, nærmest en studenterhybel. Det var dejligt at mærke
hans varme og kvalitet som menneske.

Nu går det videre til professor Bent Sørensen.

Professor Bent Sørensen – og lektor Henrik Sandøe Nissen – er
nu også indtrådt i komiteen.

Vicepolitidirektøren ville i første omgang gerne deltage som
observatør og forbeholde sig sin endelige stilling.



Jeg er ved at have min komité på plads.
Min advokat sidder og nørkler på komiteens fundats. Der

skal indkaldes til stiftende møde først i det nye år.
I virkeligheden er der tale om at starte en indsamling af støt-

temidler til Museet for Danmarks Frihedskamp. Springvandet
bliver bare den synlige del af denne gave. Enten indsamles der
ikke penge nok til springvandet, og så kan beløbet gå til Fri-
hedsmuseet, eller også indsamles der for mange penge, så kan
det overskydende beløb gå til samme sted.

Det skal være en folkeindsamling.



14. Berlin

I aften rejser jeg til Berlin med nattoget for at møde Thomas
Kapielski.

De spiller »Elskovsdrikken« i »Die Deutsche Oper« i Berlin.
Men hvis alt går efter planen, vil jeg tage nattoget tilbage

samme aften.

Sidste gang, jeg besøgte Berlin, var for 10 år siden, da jeg sam-
lede materiale til en udstilling i anledning af 40-året for den
tyske besættelse af Danmark.

Nu gælder rejsen materiale i anledning af 50-året for den
tyske besættelse af Danmark.

Dengang ville jeg lave en udstilling med illegal tysk kunst fra
1933-1945.

Nu vil jeg have den unge tyske kunstner Thomas Kapielskis
springvand opstillet i 5 år i København. Dengang havde jeg en
introduktion fra Berlins overborgmester Dietrich Stoppe til
professor Eberhart Roters i »Die Berliner Galerie«.

Nu har jeg en telefonisk aftale om at besøge kunstneren,
som intet aner om formålet med mit besøg.

Jeg ankom klokken 9 om morgenen til Bahnhof Berlin Zoo
med sovevogn fra København. Det var min agt at tage sove-
vogn tilbage samme aften.

Dengang – for 10 år siden – rasede jeg i taxa fra sted til sted
og blev mere og mere opmærksom på, at jeg havde stukket
næven i et hvepsebo, hvor den tyske militære opstand og kom-
munisternes opstand var et politisk prestigespørgsmål. Jeg har
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skrevet om dette et andet sted. Nu var det et spørgsmål om at
besøge en ung avantgardekunstner, der sammen med mig selv
havde vundet en konkurrence om et monument i anledning af
200-året for den franske revolution.

Thomas boede ikke mere end 5 minutters gang fra Berlins
Fernbahnstation Zoo i Augsburger Strasse, og hans første vel-
komst var at tilbyde mig et bad efter den støvede togrejse og
ubekvemme liggeplads.

Ved et tilfælde var jeg dumpet lige ned i en kreds af avant-
gardekunst, som jeg var fortrolig med fra FLUXUS. Hans
inspirationskilde var Thomas Schmit, og han mindede mig på
mærkelig måde ved sin intelligens og sin humor (og tragik) om
Addi Køpcke. Han fortalte, at han brugte meget tid på at skri-
ve i bladene. Han kritiserede kunstkritikerne. Kunstkritikerne
kritiserede kunstnerne for deres kunst. Han kritiserede kunst-
kritikerne for deres sprog. Han kunne ikke goutere »Mikro-
fascismen«, som han kaldte den antifascistiske, dumme ste-
reotype moralattitude. Die kleine Angst, die kleine Moral, das
Verbot gegen die Ehrlichkeit.

Han havde engang udløst en fascistdebat ved at sammenlig-
ne stemningen i et diskotek med stemningen i et gaskammer.
»Es ist verboten, man darf es nicht schreiben!« havde folk
skreget efter ham.

På hans væg i dagligstuen hang et lille skilt med teksten: »Geld
macht nicht glücklich, aber es beruhigt«.

Det var besynderligt at mærke den metamorfose, som min lang-
somme skridt-for-skridt-udvikling af min plan fremkaldte hos
ham, nærmest som en ikke-alkoholisk beruselse. Det var nær-
mest som en Mariae Bebudelse, for han forstod jo godt på en
gang, at han – uden at vide det – i et fremmed land havde spil-
let en central rolle i en plan i længere tid. Jeg kunne godt sætte
mig i hans sted. Det måtte også være en ejendommelig følelse.
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Han var ukendt, beskeden, ja måske allernærmest en ung
bums, lidt misligholdt, og så pludselig sidder han der og opda-
ger, at han skal udnævnes til at være et nationalt mindesmær-
ke i et andet land.

På et tidspunkt fortalte jeg ham, at mit eneste formål med
denne rejse var at få et stykke papir fra ham, ifølge hvilket han
overdrog rettighederne til sit springvand til komiteen til mar-
keringen af 50-året for Danmarks befrielse.

Han rejste sig straks op, gik lidt urolig frem og tilbage,
skruede et stykke papir i sin maskine og skrev fem linjer inclu-
sive – på mit ønske – retten til at foretage de nødvendige æn-
dringer.

Og ikke et ord om, hvad han skulle have. For første gang
avantgardekunst og konceptkunst i en national markering.

Når sådant ellers sædvanligvis er reaktionær kunst, skyldes
det sikkert, at komiteer for den slags markeringer oftest er
sammensat af umusiske mennesker med udelukkende repræ-
sentative funktioner, mens komiteen her er lavet alene med
den bestemte skulpturs virkeliggørelse som formål.

Vi skulle spise frokost sammen. Vi tog til Kreuzberg.
Ved S-banen sagde han lidt genert, at af hensyn til mig ville

han gøre en undtagelse og betale for sin billet – hvis jeg havde,
så jeg kunne lægge ud. Han plejede ellers at køre på røven,
som det hedder. Det kan slet ikke betale sig at gøre andet. Bø-
den er kun på 40 DM.

I Kreuzberg skulle han også vise mig den knejpe i Berlin,
hvor man kunne få byens billigste øl. Han drak overhovedet
kun øl.

Mens vi gik, spurgte han, om jeg ikke syntes, det var rime-
ligt, at komiteen betalte for hans og hans venners besøg i Kø-
benhavn.

– Hvis du tænker på den 9. april næste år, så er det nok en
rigtig dårlig idé at møde op med et helt kompagni tyskere,
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medmindre vi skal iscenesætte en ren happening og smide jer
ud efter forud truffet aftale. Men inden 9. april skal du være
velkommen. Jeg glæder mig til at se dig i København.

Han gik og skuttede sig lidt i februarkulden med jakkekra-
ven smækket op om ørerne.

Ingen af os talte højt om det, men måske gik vi begge og
tænkte lidt på, hvorledes springvandet med et slag ville bringe
ham fra rendestenen til fortovet, fra det ukendte til tv-skær-
men.

På knejpen med Berlins billigste øl fortalte han, at hans bed-
stefar var polak og var kommet til Berlin som fattig arbejder i
en lang kø af polske emigranter. Hans far havde været metal-
arbejder og aktiv kommunist. Under nazismen havde han sid-
det i Sachsenhausen for ved krigens slutning at blive anbragt i
en arbejdslejr i Thüringen. Efter krigen havde han været meget
optaget af kommunisternes sejr, men trættedes snart af stali-
nismen og stiftede sent familie. Han var 51 år, da Thomas blev
født.

Jeg bad om nogle timer for mig selv om eftermiddagen, så
kunne vi spise middag sammen om aftenen.

Det passede Thomas fint. Han havde også noget uopsæt-
teligt, han skulle foretage om eftermiddagen i et par timer.

Enhver kunne høre på ham, at han havde i hele verden ikke
noget vigtigere for end at sidde og labbe hvert et ord, jeg for-
talte ham om hans projekt i København, i sig, og han spurgte
så meget, han syntes han kunne være bekendt. Og ved den
femte øl var det ret meget. Han mindede meget stærkt om
Køpcke, og vi havde udvekslet tryksager, småpublikationer,
dette intime, som kendetegner avantgarden i verden i dag. De
sidder og bytter. Ja, man har indimellem fornemmelsen af, at
har man ikke noget at bytte med, man selv har skrevet, så er
man ingen kunstner, men en skide kunsthandler eller skide
kunstsamler, som skal tages i røven.

Vi skiltes, og han ville, når vi mødtes igen klokken seks,
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præsentere mig for Galleri Petersen, det galleri han skulle ud-
stille i senere på året, og hvor han læste op om aftenen af egne
prosastykker nu og da.

Da vi mødtes klokken seks, havde Thomas tilbragt hele efter-
middagen med at læse min lille bog »Die Kampf gegen die
Bürgermusik«. Han kendte oversætteren Lugo, og han havde
skrupgrinet af bogens ejendommelige stil, der er fremkommet
ved, at jeg med mit dårlige tysk havde oversat direkte fra bla-
det til en båndoptager. Lugo havde bibeholdt denne gammel-
testamentlige stil, hvad jeg undskyldende fortalte ham. Her lå
Galleri Petersen. Vi forlod kulden og gik ind i lyset.

Ja, ganske rigtigt. Der kunne man bare se. Han havde også
haft tid til at troppe vennerne sammen – og Galleri Petersen
selv, en sønderjyde fra Flensborg, der ikke bare havde samme
efternavn som jeg, men faktisk også i nogen grad samme alder
og ... ja, faktisk også samme udseende, bare ca. 10 kilogram
tungere lige foran i fronten på maven, der sad som en tank-
spærring foran ham. Stor, brølende, kom han mig i møde. På
hans bord lå min lille bog om borgermusikken. Alle hilste, og
Petersen anbragte en stor vidjekurv midt på gulvet og påbe-
gyndte så en pendulfart mellem baglokalet og forlokalets bag-
lokale efter den ene flaske champagne efter den anden. Jeg har
aldrig set magen. Og de tomme flasker lå i en stadig voksende
bunke i vidjekurven, og på ægte tysk maner blev glassene løf-
tet og slået skålende imod hinanden, ja, den, der sad længst
borte, rejste sig og gik raden rundt med sit glas.

På en bænk lidt bag det hele sad den salvede Thomas ør i
hovedet med en øl. Han drak ikke champagne. Jeg drak også
kun et enkelt glas. Det ville være spild af champagne og
kræfter at skulle op i sovevognen hele natten og pisse cham-
pagne.

Petersen hentede stakke af kataloger, som jeg absolut skulle
tage med hjem.

Han ville snart komme til København med alle vennerne.
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En ung pige ved min side spurgte, om der var mange knejper i
København som dem, de havde i Berlin. Jeg sad lidt og blade-
de i katalogerne. Petersen udstillede alle vennerne, Emmeth
Williams, Thomas Schmit, Dorothy Iannone (som hang på
væggene disse uger).

Efter vi alle var dinglet hen og havde fået noget at spise i
netop sådan en knejpe, som vi faktisk ikke kan opdrive magen
til i København – og efter at der var nedlagt forbud imod, at
jeg skulle betale – Petersen skulle nok både betale her og gøre
gengæld i København, når han kom stormende i Blitzkrieg
med alle vennerne, så fulgte Thomas mig til stationen til nat-
toget hjem.

Han var godt malet over nu. Det havde været en alt for stor
sindsbevægelse. – Und weisst du, Knud, weisst du ... Vi har
ikke på noget tidspunkt talt om, hvad jeg skal ha’ i betaling
for det scheisse Kram. I Paris ville jeg ha’ 3 millioner franc.
Men du ska’ i hvert fald give mig en rejse til København. Er
det ikke mærkeligt. Vi har talt sammen hele dagen og ... fan-
den stå i de penge. Det er slet ikke vigtigt.

Vi standsede op på et gadehjørne, og jeg tog ham om skul-
deren: – Tænk Thomas, om nogen var kommet til mig og hav-
de sagt: – Jeg har læst om dit forslag med prins Joachim som
konge af Frankrig. Thomas brølede af grin.

Men nu havde de altså i en lille bananrepublik dannet en
komité, og de ville da gerne nu bede Joachim komme ned til
dem og være deres konge.

Jeg måtte næsten bære Thomas det sidste stykke, indtil jeg fik
øje på stationens indgang lidt længere fremme. Han gik og
slæbte på min bagage, så det nærmest lignede de bortdragende
cimbrere og teutoner, hvoraf der kun var en enkelt af hver
tilbage. Vi omfavnede hinanden varmt og tog afsked.

Nogle få dage efter modtog jeg i København et brev fra Tho-
mas, hvor han skrev, at selvom han ikke var nogen rig mand,
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så var der anledninger, hvor det var vidunderligt at skænke no-
get bort som gave og uden nogen form for betaling. En af disse
anledninger var denne for Tyskland så beskæmmende termin.

Få dage efter min hjemkomst havde jeg møde med direktøren
for Frihedsmuseet ude på Christianshavn. Jeg var lettet over at
kunne fortælle Esben Kjeldbæk, at Thomas’ far havde siddet i
Sachsenhausen. Jeg fortalte ham fornavn og fødselsår. Kjeld-
bæk skrev ned. Det var tydeligt, at denne oplysning lige skulle
dokumenteres.

Det var slet ikke så ligetil en sag med Thomas’ tyske her-
komst. Ikke så ligetil, som komiteen og jeg opfattede det.

Han bad mig huske på, hvor tæt kontakt han havde til de få
endnu overlevende frihedskæmpere, og hvor følsomme netop
de var, der brugte deres tid på at besøge Frihedsmuseet.

Han tøvede lidt, før han fortalte mig den følgende historie:
Frihedsmuseet ansætter unge studenter som guider. De er

meget omhyggelige med at udvælge historiestuderende, der i
mindst et år har beskæftiget sig med besættelsestidens historie.

En dag var det lykkedes dem at ansætte en ung student, der
viste sig at være tysk født.

Museets ledelse blev betænkelig og trak den totalt uskyldige
mand ind på kontoret. Nu ville man se, hvorledes reaktioner-
ne blev, men man måtte forberede ham på, at blev der vanske-
ligheder i den anledning, blev de nødt til at afskedige ham.

Museumsdirektøren fortalte, at han havde anlagt den linje,
at han ikke ville tage sig af, at nogen fortalte, at de godt kunne
forestille sig nogen, der ville tage anstød af ansættelsen. Kun
hvis der kom en, som personligt følte, dette var krænkende
over for museet, ville han tage sig af det.

Denne person kom en dag. En gammel veteran havde siddet
i Sachsenhausen – og var blevet pryglet af tyskere. Han kunne
ikke leve med, at en tysker var ansat som guide på museet.

Esben Kjeldbæk fortalte, at den unge student havde stået
med tårer i øjnene, da han blev fyret på gråt papir!
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Det lykkedes museet at forhindre, at B.T., der havde fået nys
om historien, skrev om den.

Jeg var chokeret. Jeg tør ikke engang fortælle Thomas Kapiel-
ski den historie. Jeg ved – ja, jeg håber, jeg ved, at han omgå-
ende ville trække sin gave tilbage. Det er mere end mikrofas-
cisme. Det er en utrolig holdning, som i intet adskiller sig fra
den stupiditet, hvormed tyske nazister afskedigede tyske jøder
uden nogen anden grund end deres race. Det er så stor en
skamplet, denne sag, at jeg næsten får kvalme over den opga-
ve, jeg sidder midt i.

Jeg spurgte til sidst museumsdirektøren:
– Hvis den tyske students far havde siddet i Sachsenhausen

under krigen. Ville du så også have afskediget ham?
– Nej, sagde Esben Kjeldbæk. – Ikke, hvis det var rigtigt.

Springvandet som et teaterstykke. Vi er nu ved slutningen af 2.
akt.

1. akt var komiteens dannelse. 2. akt slutter med, at Den
Danske Bank yder det tilskud, som er nødvendigt, for at ind-
samlingen kan sættes i gang. 3. akt bliver indsamling af penge
til springvandet, dets konstruktion, udvælgelse af pladsen og
springvandets opførelse.

4. akt bliver den helvedes diskussion, mens springvandet
bare står der og er gået i gang.

Det hele slutter med, at springvandet drejer piben ud mod
publikum og sender dem ud ad døren med en skylle lige i
masken. Det begyndte som en komedie, det strejfede et drama
for at vende tilbage som komedie. Hele projektet har en smuk
komposition. Men igen sidder jeg i det problem, at det er ikke
et teaterstykke eller et kunstværk. Det er det virkelige liv. Og
det gør det både stærkere og svagere på samme tid.

Det hele kunne nemlig også være lavet uden at blive til no-
get andet end dets beskrivelse. Og det er jo sådan set det,
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denne beskrivelse vil ende som, uafhængig af de fysiske forløb.
Men det er virkeligheden, der styrer skildringen. Tænk, om
det var det omvendte: At skrive historien, der så bagefter re-
sulterede i, at historien blev virkeliggjort. Det ville være lige så
problematisk og stærkere og svagere på samme tid.



15. En rød brandbil

Nu er ansøgning sendt til Den Danske Banks direktør om
startkapitalen til springvandet. 240.000 kr. Fire dage efter an-
søgningen var afsendt, trak vicepolitidirektør Annemette
Møller sig ud af komiteen. Det ligner en tanke, at hun først
trak sig, efter indsigelsesfristen på brevet var udløbet. Må-
ske har hun villet hjælpe projektet ved at stille sig bag an-
søgningen, men derefter trække sig fri. Det kan også være et
tilfælde.

Herefter er det bare at vente.

Ventetiden har jeg brugt til at tale med Danfoss, hvis udvik-
lingsafdeling ligger i Herlev. De gav projektet en strålende
modtagelse. De tegnede løs med deres kostbare tegnemaski-
ner, der i hvert fald kostede lige så meget som springvandet.

Deres salgsbombe i udviklingsafdelingen var en ung mand
ved navn Finn Hoff. Hvordan har du fundet frem til mig,
spurgte han over en kop kaffe. Du kunne jo ikke vide, at
springvand er et traume for mig. Hele min barndom har min
far slæbt mig rundt til alle byens springvand. Han var vild
med springvand. Nu skulle han lige undersøge sagen, for der
skulle eksperter ind fra flere afdelinger.

– De vil elske sådan en opgave, fortalte han grinende og gav-
tyveagtig. – Det vil være det rene legetøj.

Nogle dage efter mødet på Danfoss ringede han. Danfoss
havde givet grønt lys for, at ingeniørerne udviklede konstruk-
tionen af springvandet.

Vi rodede rundt i en kop kaffe og diskuterede metode og
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procedure. Vi havde begge det problem, at det var frygtelig
svært at forestille sig det færdige resultat.

Så lagde den aktive Danfoss-mand fra land med en god idé:
– Knud, det er lige noget for dig at tage en samtale med Kø-

benhavns Brandvæsen og få stillet en brandbil til rådighed
med nogle slanger. Brandvæsenet må have en øvelsesplads, så
vi kan lave eksperimenter og se det hele virke i praksis.

Jeg var lidt sur over, at det var ham, der havde fået den idé.
Det var jo en rigtig KP-idé, men jeg lovede at tale med brand-
chefen for København.

Claus Ostenfeldt på Københavns Brandvæsen modtog mig
venligt. Der er i det hele taget megen venlighed over hele lin-
jen. Ligesom ingeniørerne på Danfoss med glæde modtog mu-
ligheden for at bygge et stykke legetøj, vidste Ostenfeldt, at
brandmændene på vagt ved deres øvelsesplads i Valby ville
nyde at hjælpe os. Det skulle ikke koste os noget. Hvornår
skulle det være? Jeg ville i hvert fald gerne have, at det blev, før
vi fik nej fra Den Danske Bank. Så havde vi da i hvert fald haft
en enkelt oplevelse ud af hele projektet.

Vi skulle bare være villige til at acceptere, at de brugte en
brandbil, der lå klar til udrykning. Så hvis der kom udrykning
midt under vores øvelse, måtte vi leve med, at brandbilen fór
af sted. Men den ville i så fald naturligvis senere komme til-
bage, trøstede han.

Thomas Kapielski blev inviteret. Han måtte komme op og
være med. Han troede ikke helt sine egne øren, men det var
klart: Han ville komme, og jeg hentede ham på Hovedbane-
gården aftenen før den store øvelse og betalte hans togbillet.
Næste dag mødtes vi på Brandvæsenets øvelsesplads i Val-
by, og to ingeniører og Finn Hoff kom fra Danfoss. De to in-
geniører havde ikke troet på Finns historie om springvandet.
Men da nu en stor rød brandbil rullede fra garagen ud på
øvelsespladsen og otte brandmænd blev kaldt ned i gården
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over stationens højttalere, så måtte de gnide øjnene en ekstra
gang.

Jeg havde min store Berlinerregnfrakke på. Vi skulle også
gøre forsøg med at blive oversprøjtede.

Brandfolkene var stolte af deres udstyr, og Finn bestilte
straks øl på Danfoss’ regning, så vi kunne få en god start ved
at skylle med øl, før vi skyllede med vand.

Vi fik forevist deres nyeste grej, en sprøjtedyse, der kunne
indstilles, så den sprøjtede en hel stue over med vand på en
gang. Det var tydeligt stationens stolthed, og det var sikkert,
at de ikke forstod, at det ikke var den, vi skulle bruge.

Om de havde en vandkanon? Jo, det havde de selvfølgelig.
Og brandfolkene gik i gang med at rigge slanger til og opstille
vandkanonen.

22 meter op i luften sendte vi den første stråle, og Danfoss-
ingeniørerne gik i gang med at notere vandtrykket og optage
videofilm af hele prøven, så man senere kunne udregne ballis-
tiske kurver over forløbet.

Vi havde alle fornemmelsen af at være med til noget ene-
stående, og på et tidspunkt, hvor jeg stod og styrede vand-
kanonen, sendte jeg en stråle 20 meter væk lige i hovedet på
Danfoss-Finn, der sprang for livet. Det var som på en strand
en sommerdag. Vi manglede bare at gå rundt i badebukser alle
sammen.

Brandbilens pumpe arbejdede. Det var vanskeligt at få det
store vandtryk.

Indimellem kunne man godt strejfes af tanken om uhyggen
og dramaet, der lå bag hele opbuddet af stiger, arbejdende
brandmænd og vand.

Hvor forskelligt var dette ikke fra en virkelig udrykning,
hvor store værdier gik op i luer lige foran brandbilen?

Det blev øvelsens store gevinst, at vi fik afprøvet, hvorledes
vi kunne vende strålen ned imod folk, samtidig med at vi tog
trykket af, således at den 22 meter høje stråle kun sprøjtede 57
meter i radius.
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Strålen skulle ikke dreje som en turbine. Det var for forud-
sigeligt. Den skulle sprøjte lodret op og falde ned på uforud-
sigelige sider af springvandet.

Ingeniørerne målte de forskellige dyser, og vi besluttede os
for en på 22 millimeter.

Uden brandvæsenets hjælp havde det ikke været muligt at
se det hele for sig. Nu oplevede jeg springvandet som virke-
lighed for første gang.

Thomas Kapielski gik og noterede og fotograferede. Jeg er
sikker på, at han har fået kul til sine dagbogsblade.

Bagefter blev vi vist rundt i den imponerende brandstation.
Brandfolk har 24 timers vagter, men brandstationerne er ind-
rettede til, at vagtmandskabet på en fornuftig måde kan for-
drive tiden: Der var motionsrum, sauna, snedkerværksted, bil-
værksted, videorum og hvilerum. Alt var nøje organiseret med
henblik på at udfylde ventetid. Egentlig har man aldrig skæn-
ket det en tanke, at brandfolk det meste af tiden ikke er til ilde-
brand, og denne udfyldning af ventetiden er vigtig i samme
omfang, som det nye samfund har behov for forskellige ind-
retninger over for menneskeheden, som bør anvende mindre
og mindre tid til at slukke produktionsapparatets ildebrand,
men mere og mere tid til deres egen tilværelse.

Pigerne, vi havde med, fik lov at tage turen ned ad slidsken,
som benyttes ved udkald til udrykning. Det går stærkt, og for
at de ikke skulle brække arme og ben, stod der brandmænd
nede ved foden for at gribe dem. Os gad de ikke gribe. Vi
måtte selv tage risikoen. Og så bænkede vi os i mandskabs-
stuen over en øl. Danfoss havde igen værtsrollen, og vi var alle
fornøjede med dagens resultat.

Det er klart, at vi alle sammen blev overstadige, da alt var ud-
ført på den mest vellykkede måde. Thomas og Finn fik lov at
køre en runde med udrykningsvognen med stigen på taget,
tilbage i venteposition, som var bilen en hest, der var blevet
rørt.
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Thomas var mere interesseret i at se Christiania end Tivoli.
Han rynkede på næsen af 60’er-nostalgien. Var man ikke vok-
set fra den tid endnu? Bodil fortalte senere, at han havde betro-
et hende, at han havde været meget skeptisk i starten. Der var
så mange mennesker, der ringede op med planer. Ja ja, plejede
han altid at sige uden at tro på, at der kom mere ud af det. Da
jeg så pludselig havde stået i Berlin for nogen tid siden, blev
han klar over, at det var alvor. Og da han pludselig opdagede,
at jeg var den Knud Pedersen, hvis bog Kampf gegen die Bür-
germusik – der i hele Tyskland kun er udsendt i 800 eksem-
plarer – han havde læst med stor begejstring, så var alt siden
den dag et mærkeligt stykke uvirkelighed for ham. Denne rej-
se til København gjorde ikke hele projektet mere virkeligt, selv
om han måtte tilstå, at det var den skinbarlige virkelighed.

En person fra Den Danske Bank har ringet til vores advokat
og bedt ham sende et brev svarende til det, som er sendt til
direktør Tage Andersen, til Handelsbanken og Privatbanken.

Der er vist noget med, at bankerne har et samarbejde om
den slags opgaver. Det er i hvert fald ikke det samme som et
nej.

Og nu er det igen om bare at sætte sig hen og vente.
Der er faktisk næsten gået to måneder, siden det første brev

blev sendt af sted. Jeg troede, banker var vant til at afgøre
økonomiske sager hurtigere. Men selvfølgelig er det svært at
sende et nej til den gruppe navne, der står bag brevet.

Måske foranstalter de nogle undersøgelser.
Det er i hvert fald meget spændende dage. Kommer der et

ja, så ruller alle hjulene ud på en udrykningstur, for det er al-
lerede nu i sidste øjeblik. Kommer der et nej, er der næppe tid
til at rejse pengene fra anden side.

Bankerne har sagt nej til at støtte springvandet. – Vi nærmer
os sommerferien og har nået afslutningen på kroningsspillets
2. del.
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16. Jubilæet

Kunstbiblioteket har 30-års jubilæum om nøjagtig et halvt år
fra i dag.

Jeg vil fejre det med noget, der kan både høres og ses over
hele København, ja, helst over hele landet. Til lands, til vands
og i luften. Et skoleridt i organisations-æstetik. Et forløb, der
ikke efterlader sig andet end denne skildring.

Et punktum, der er en hel sætning. To punktummer med en
festlig dag imellem.

Bodil har bedt mig være forsigtig med det økonomiske.
Men et jubilæum skal vel ikke give overskud. Det skal ud-

trykke overskud. Og det koster penge.
Maleri, skulptur, musik. Teknik og mad og alle vennerne.

En solskinsdag. Jeg har skrevet til mine amerikanske venner
om jubilæet, men jeg kan ikke invitere dem med. Havet skiller
os. Tanken om en skulptur på havets bund rumsterer i mit
hoved. Måske anbragt midt ude i Atlanterhavet?

Da jeg i går gik langs kajen på Christianshavns Kanal og råbte
til en bekendt på den anden side kanalen, stak en søulk ho-
vedet op fra kahytten på en flot hvid motorbåd, der lå til kajs
lige uden for min dør.

– Den stemme kender jeg, sagde den skæggede rødmossede.
– Den hørte jeg sidst for 30 år siden. Det var, da du lige havde
åbnet dit kunstbibliotek i Nikolaj Kirke. Der talte du meget,
hvor du kom frem. Den stemme kan jeg godt huske.

Jeg satte mig på bolværket.
Han var i gang med en flaske rødvin og bød mig et glas. So-

len skinnede.
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– Jeg kan huske, du fortalte om en koncert med skibssirener,
der skulle opføres med skibene i Marseilles havn. Kan du
huske det? Jeg har forestillet mig den koncert lige siden.

Jeg fortalte Uffe, ja, det var navnet på skægget, tophuen og
det muntre ansigt, om det tilstundende jubilæum og min tanke
om at anbringe en skulptur på havets bund i dagens anled-
ning.

Han lo med en buldrende latter.
Under snakken sagde jeg nærmest hen i vejret, at det i øvrigt

kunne være en god anledning til også at opføre skibsfløjte-
koncerten i Nyhavn. Men det ville nok ikke blive så let. Jeg hav-
de igennem årene specialiseret mig i det, der ikke var let. Ikke
således at det lykkedes, men således at jeg hele tiden måtte er-
kende, at det var så vanskeligt, så det aldrig kunne lykkes. Og
jeg fortalte ham om mine kroningsspil, mens han hele tiden
afbrød mig med sin smittende latter, der bestemt ikke gjorde
historien ringere. På sømandsvis blev det hele opfattet som en
guddommelig løgnehistorie, selvom den var sand i hvert et ord.

– Forstår du, alt, hvad der skal ske den dag, skal gå ud over
hele byen. Sådan en koncert med skibsfløjter og klokker og
tågehorn ville være en dejlig erindring om en stor dag. Så kun-
ne vi jo sejle en skulptur ud på Øresund bagefter.

– Og videre ud i Atlanterhavet, sagde Uffe med et spørgende
grin i øjnene og løftede bryn.

– Ja, eller Øresund. Men skulpturen skal laves til lejlighe-
den. Og den skal være så god, den kan skaffes.

Uffe stillede glasset fra sig.
Jeg skulle hoppe om bord, nærmest beordrede han kap-

tajnsmyndigt. Så ville han sejle mig til Nyhavn, og det skulle
være lige med det samme.

Han kendte ejeren af førerbåden, Mira, i træskibsklubben i
Nyhavn. Det ville lige være noget for ham. Og for hele træ-
skibsklubben, der bestod af brillante skippere alle til hobe.

Da han efter en længere afsejlingsceremoni lagde fra kaj,
virkede han så opmuntret, som havde han bare hele dagen
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ventet på en fornuftig anledning til at stikke til søs, og vi sej-
lede tungt ned gennem kanalen imod havneløbet og Nyhavn
på den anden side.

Husbådene lå maleriske på begge sider af kanalen, og vin-
duerne i de gamle huse på Overgaden oven Vandet lå som
rækker af sølvsmykker oven over hinanden, mens skipperne i
bådene kastede professionelle undersøgende blikke på os, da
vi gled forbi.

Vi sejlede i Københavns mest fotograferede udsigt. På en
bro bag os stod japanske turister.

Fremmed og bleg som en ligkiste gled den hvide båd igen-
nem det levende mylder af farver og skinnende vand, små
grønne træer på begge sider og husbåde med blomster i vin-
duerne og ternede gardiner, røde bænke på dækket. Bådene lå
til begge sider som rækker af kolonihavehuse, hvis jord var
vand og hvis grøntsager fisk.

Under sejlturen fortalte Uffe mig sit livs historie. Og det var
en tragisk historie, der havde efterladt ham alene i en båd og
helst på rejse Jorden rundt på flugt fra sig selv og sin skæbne.
Hans beretning handlede om et forlist ægteskab og et nødli-
dende småskibsværft i Skudehavnen, et værft, hvor han kunne
lave et storsejl, hvis han syede alle sine regninger sammen.
Men det ville ikke bringe ham ud af flækken.

Jeg befandt mig godt i hans selskab. Han prøvede forgæves
at genkalde sig erindringen om, hvornår vi sidst havde set hin-
anden for mange år siden. Ja, havde han ikke fortalt mig om
skibskoncerten, som jeg naturligvis kunne genkende, kunne
jeg godt få den idé, at det var første gang, vi mødtes, men i et
sært og belejligt sammentræf.

Miras skipper, Claus Jacobsen, i Nyhavn havde et lille krøllet
ansigt med en moustache, der stak ud til begge sider af an-
sigtet. Hans øjne blinkede muntert, og Uffe insisterede på, jeg
skulle fortælle om kroningsspillet igen, hele historien, og Uffe
lo igen, som om han hørte historien for første gang.
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Der kom Gammel Dansk på bordet.
Da Uffe og jeg havde sat ham ind i planen om en kunstkon-

cert med alle skibe i Nyhavn, og havde berettet om forhisto-
rien fra Marseille, hvor koncerten vistnok aldrig var blevet
gennemført, var Claus Jacobsen straks med på ideen.

Han ville snakke med gutterne på de andre skibe. Og det der
med skulpturen: Den skulle han nok sejle ud. Og så skulle alle
de andre både følge efter. En træskibsarmada! For fulde sejl
skulle de stå ud gennem havnen!

Jeg skulle huske at ringe til Københavns Havnevæsen. De
kunne modtage os i havneindløbet og salutere med vandkano-
ner, foreslog han beredvilligt.

Det blev Bjørn Nørgård, jeg næste dag kontaktede, for at få
ham til at udføre den vigtige opgave, skulpturen til havets bund.

Jeg fandt ham efter meget besvær på en telefon i Berlin, i et
atelier, hvor han udførte en opgave, der ville optage ham de
næste mange måneder.

Men dette her kunne han ikke modstå.
Jeg mærkede i telefonen en særlig ophidselse.
– Med yderste omhu, sagde jeg, og det havde jeg ikke be-

høvet.
– En evig usynlig markering, fortsatte jeg.
Han modtog respektfuldt opgaven:
En skulptur opstillet på havbunden lige midt ude i Øresund.

De næste dage føjede alting sig som en stor sammenhængende
kæde i et fremadskridende vellykket forløb:

Alle de indbudte gæster skal følge med skibene og skulp-
turen ud i Øresund. Efter vel udført afsløring af skulpturen til-
sløret i vand skulle alle sejle tilbage til Christianshavns Kanal
til en jubilæumsfest. Jørgensens vinhandel i Hellerup ville
skænke vin, Tuborg ville skænke øl. Det skulle ikke koste. Det
skulle bare mangle. Dem alle har jeg fortalt om planerne for
dagen, og hver gang lige åndeløst som en lektie.
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I dag ringede jeg overmodigt til Søværnet og spurgte, om de
ikke kunne stille matroser op på deres krigsskibe på Holmen,
så de, når træskibsarmadaen passerede Holmen, kunne salu-
tere og gøre honnør og fløjte i bådsmandspiber for at hilse
skulpturen på dens betydningsfulde rejse.

Søværnet følte sig først ikke helt sikker på, at det kunne lade
sig gøre sådan uden videre.

Sagen blev forelagt Forsvarskommandoen i Vedbæk. Og
flere personer fra forsvarets personel har i dagens løb ringet
mig op og udbedt sig supplerende oplysninger. Det er næsten,
som om de ikke har noget som helst andet at lave.

Havde de hørt rigtigt?
Var der ikke noget, de havde misforstået?
Da Søværnet til sidst fandt ud af, at de havde hørt rigtigt,

spurgte de forbavset, hvad fanden jeg bildte mig ind!
Bortset fra denne lille misforståelse er jeg allerede på få dage

kommet meget langt.
Alligevel kan jeg godt fornemme, at alle vanskelighederne

ligger forude.

Der er nu gået godt og vel en måned siden den første impulsive
igangsætning af jubilæumsforberedelserne.

Uffe ser jeg dagligt. Hver gang jeg kommer til Christians-
havns Kanal, ligger hans båd lige uden for min dør, og han er
beskæftiget med noget af alt det evighedsarbejde, som kun
skippere kan finde på. Det varer altid fra en halv time til en
halv dag, før jeg kan komme videre.

Jeg føler også, han besidder en særlig ret til at følge slagets
gang, så jeg fortæller rask væk:

Om Bjørn Nørgårds ja til at udføre skulpturen. Og kompo-
nisten Henning Christiansens ja til at komponere skibskoncer-
ten. Madkunstneren Erwin Lauterbachs ja til at levere maden.
Og Bikubens Boligfond, der har givet økonomisk støtte.
Denne støtte har udløst støtte fra en række andre fonde og in-
stitutioner. Københavns Havnevæsen, der har lovet, de vil sa-
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lutere den udsejlende træskibsflåde med strålende vandka-
noner, og AV-Navigator, der vil levere et avanceret instrument,
således at vi nøjagtigt kan bestemme, hvor vi anbringer skulp-
turen. PAN AM, der gratis vil flyve Bjørn Nørgård frem og
tilbage til Berlin på jubilæumsdagen. Tuborg.

Uffe føler, han har en andel i mit held, og jeg forsømmer in-
gen lejlighed til at fortælle ham, at uden han pludselig var
dukket op fra sin kahyt for en måned siden, ville jeg ikke ane,
hvor det jubilæum var havnet. Det var ham, jeg skyldte mit
held.

Det kan han godt lide at høre, og han viser sin forlegenhed
ved at bryde ud i en høj mørk latter, når jeg siger det til ham.

Vi må ikke glemme maleriet, som er en væsentlig del af Kunst-
bibliotekets fortid.

Maleriet, der bevæges igennem byen til alle mennesker.
Et maleri skal males med fuld musik igennem Strøget.
Og hvem vil være mere velegnet til action painting end Jens

Jørgen Thorsen?
Jeg husker, at jeg for mange år siden har set nogle store ku-

lissevogne, der hver dag kørte med sætstykker til Det Kgl.
Teater fra et fjernlager syd for byen.

Derfor ringede jeg til Det Kgl. Teater og spurgte, om de sta-
dig havde deres kulissevogne, og om jeg kunne leje sådan en
om et halvt års tid for at fejre et jubilæum.

Dem havde de ikke brugt i mange år. Der stod en kulisse-
vogn staldet op på Artillerivej på Amager, og den kunne jeg
sikkert godt få lov til at købe, hvis jeg var interesseret, og vi
kunne finde frem til den rigtige pris.

Jeg har været ude for at se den.
Den ligner en italiensk cirkusvogn med rustne jerngitre hele

vejen rundt, så de danner et stort bur, stort nok til at trans-
portere en elefant.

Presenningstumper hænger som lasede regimentsfaner og
blafrer i vinden.
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Bagpå står med store hvide bogstaver: »Det Kgl. Teater«.
Jeg har købt den. Og jeg beholder bogstaverne bagpå. Det

er jo virkelig også en forestilling for et kongeligt teater, vi for-
bereder. Kulissevognen skal trækkes af en traktor med Thor-
sen indeni som en spillevende abe, der maler et kæmpebillede
i løbet af den tid, det vil tage på jubilæumsdagen at køre gen-
nem Strøget med et hornorkester, der skal give Thorsen led-
sagemusik til maleriet. Turen skal gå via Strøget over Kgs. Ny-
torv og til Nyhavn, hvor Henning Christiansens musikalske
træskibe skal ligge klar til at overtage koncerten.

Thorsen og jeg har besluttet, at vi i Nyhavn vil overrække
Københavns skole- og kulturborgmester, Tom Ahlberg, male-
riet til anbringelse på en skole til erindring om dagen.

Bodil har skaffet et stort seks gange fire meter lærred til
maleriet.

Men der er lang vej igen.



17. Kunst i Hjertet

I går ringede Bjørn Nørgård fra Berlin.
Han var nu begyndt på min skulptur.
Han kalder den »Kunst i Hjertet«. Han vil lave et stort jern-

hjerte.
Jeg skulle holde kontakt med hans stukkatør, Peer Rubin,

på Nørrebro. Det var der, den skulle udformes. Men der ville
nok gå det meste af en måned, før formen kunne foreligge.

Der var også nok at se til i mellemtiden.

Min advokat, Lars Kjeldsen, har givet mig en halv dags arbej-
de i jubilæumsgave. Han så gerne, at det blev noget med ski-
bene, f.eks. fastgøring af højttalere i master eller lignende.
Han er god til at klatre i højden.

Mine børn har også tilbudt deres arbejde.

Jeg har nu for første gang været ude hos stukkatøren på Nør-
rebro og har set den spæde begyndelse til »Kunsten i Hjertet«.

Hen over et stort bord, der stod midt i hans værksted, hvæl-
vede sig en hjerteformet skal, der mest af alt lignede en kæm-
pemæssig Karl Johan-svamp, ca. halvanden meter i diameter.
Langs kanten, som en kniplingsbort, der løb hele hjertet
rundt, var stukkatøren ved at forme en kæde af dødninge-
hoveder, der, uanset de var fremstillet i et stiliseret mønster, var
manende genkendelige.

Som skåret med en brødkniv ind i hjertet i begge halvskåle
var bogstaverne »Kunst« skåret over det ene hjertekammer, og
»i Hjertet« over det andet.
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Det er allerede nu muligt at forestille sig den færdige skulp-
tur.

Rubin havde en svend og en lærling i arbejde. Rundt omkring
på det travle værksted stod høje gipsskulpturer forestillende
ægyptiske figurer, som også var udført af Bjørn Nørgård.
Langs væggene var der ophængt de hvide forme til alt det or-
namentarbejde til lofts- og vægarbejder, som er værkstedets
egentlige forretning.

Peer Rubin talte respektfuldt om Bjørn Nørgård. Han viste
mig et lille videokamera, han havde stående inde på sit kontor.
Med det ville han filme hele processen i dens forskellige faser
for til slut at filme det færdige arbejdes undergang i bølgerne.
Havde det været en skulptur, der skulle opstilles i en park, ville
denne trang til dokumentation for, hvad man var i gang med,
ikke komme på tale.

Jeg spurgte ham, hvor meget skulpturen kom til at veje, og
han lavede nogle komplicerede udregninger med en tyk mu-
rerblyant.

– Et sted mellem 700 og 800 kg, sagde han stolt. – Det hjerte
må kunne varme vidt omkring.

Når formen er færdig, skal jeg selv transportere den til
Hästholms Gjuteri i Sverige, hvor selve støbningen af jern-
hjertet skal foretages.

Dødningehovederne og teksten »Kunsten i Hjertet« skal
forgyldes. Bjørn Nørgård og jeg havde drøftet, hvad der bedst
ville kunne modstå et evigt ophold i saltvand. Og det var jo
guld. Det var der ingen tvivl om. Og da det er kunst, vi taler
om, skal det være guld. Også selvom guldprisen alene vil
beløbe sig til omkring 8.000 kr. efter stukkatørens skøn.

Med træskipperne har jeg holdt møde i Claus Jacobsens kahyt
på Mira. Det var svært at troppe alle skipperne sammen, men
nu gennemgik vi over en flaske Gammel Dansk sejlruten og
besluttede os for den nøjagtige position, hvor skulpturen
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skulle nedsættes. Jeg viste oppe på dækket, hvor meget dæks-
plads den ville optage, og Claus Jacobsen så betænkelig ud.
Det var i hvert fald nødvendigt, at han installerede et særligt
spil. Ellers kunne vægten godt tippe skibet, når man anbragte
den ved rælingen.

Hver især havde en liste med over, hvilke lydgivere de havde
på deres skib, og to af dem havde anført deres Hundested-
Motor, som gav en bankende lyd, som en rytmeboks, fortalte
de.

En Hundested-Motor er en slags skibssjæl. Den starter lang-
somt og slutter langsomt ganske som en rigtig sjæl. Man kan
ikke bare dreje på en knap. Det skal komponisten lige have at
vide.

En af skipperne foreslog, at vi også skulle bruge tågehornet
på Gedser Rev Fyrskib, selvom det lå på den anden side af Ny-
havn. Det blev brugt som museum og kunne derfor ikke sejle
med ud.

– Det tågehorn giver sådan et drøn, at det kan høres helt til
Brønshøj, sagde de og godtede sig ved tanken om, hvad de
nærmeste naboer og København i det hele taget ville sige til
sådan en koncert.

– Husk polititilladelsen.
Jeg noterede alle lydgiverne ned og sendte dem til Henning

Christiansen. Henning er professor ved musikkonservatoriet i
Hamburg. Han havde kort forinden meddelt mig, at hans
komposition skulle bære navnet »Hackenbrei-koncert«. Det er
plattysk for »Havregrødskoncert«. Men ordet har flere betyd-
ninger. Den endelige titel blev på mit forslag »Stew Music«.

Min søn Rasmus og jeg har på denne tidlige søndag morgen
været ude på et stenhuggerværksted og lejet en af de små bitte
lastbiler, som stenhuggermestre benytter til at transportere
gravstene med. Der er installeret en klo på ladet, så vi kan hej-
se formen sikkert op uden at beskadige den.

Vi har aftalt med Hästholms Gjuteri, at vi kører hjertet op
søndag, og så tager de det ind i varmen mandag morgen.
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På vej med færgen over Øresund tiltrak den store form sig
manges nysgerrighed, og tolderne skulle også have en forkla-
ring, før vi blev sluppet ind og begyndte kørslen op igennem
højsommer-Skåne. Ad små veje, der snoede sig mellem grønne
bakker og gennem landsbyer, der bare var to rækker træhuse i
alle farver, nåede vi på et par timer til Hästholms Gjuteri og
kunne læsse formen af foran den store støbehal. Jeg var lidt
beklemt ved at efterlade hjertet alene foran en øde fabrik en
stille søndag. Ikke fordi jeg troede, at nogen skulle tage det.
Men der var bygget så meget op omkring netop denne begi-
venhed, at intet måtte gå galt.

Jeg skrev en stor lap papir og satte den i klemme mellem
væggen og hjertet.

»Gipshjärta til Gjutning i Järn från Köpenhamn«.
Og så kørte Rasmus og jeg igen hjem til Danmark.

Bjørn var i telefonen igen fra Berlin.
Under hele denne proces har jeg ikke et øjeblik set kunstne-

ren. Det har en ejendommelig sammenhæng med skulpturens
usynlige tilstedeværelse i fremtiden, og det fungerer da også
udmærket.

Bjørn skulle bare forvisse sig om, at formen var ankommet
til Sverige, så ville han ringe de nærmere instruktioner til Gju-
teriet i morgen. Jeg har fået en idé, som lagde en alen til tele-
fonsamtalen:

– Har du en tegning af skulpturen, Bjørn?
– Jeg har den skitsetegning, som stukkatøren har arbejdet

efter.
– Kunne du ikke lave en rigtig tegning, så vil jeg snakke med

KTAS-erhverv om at telefaxe den til alle telefaxabonnenter i
Danmark. Så får de også fornøjelse af skulpturen og jubilæet.
Jeg savner at få noget teknologi med i det her jubilæumspro-
jekt.

Selvom Bjørn ikke havde tid, forstod han godt denne ekstra
dimension, som var direkte afledt af skulpturens bestemmelse
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for en telepatisk dimension. Tegningen ville blive et besøg af
den lille havfrue på modtagerbakken foran hver eneste telefax-
maskine i hvert forbasket forretningsforetagende i hele landet.

– Mægtig idé, sagde KTAS-erhvervs informationschef Carsten
Corneliussen, da jeg sad bænket hos ham og fortalte om alle
forberedelserne.

– Hele projektet, mener jeg.
– Og den dér med at telefaxe et billede ud til alle, den køber

jeg. Det skal vi nok klare.
Han snurrede rundt på sin dyre læderstol og fiskede nogle

papirer frem fra reolen bagved.
Der herskede stille luksus og teknologi omkring alle KTAS-

erhvervs dyrt designede lokaler på Falkonér Alle.
Han slog op i nogle lister.
– Efter de sidste tal er der godt 7.300 telefaxabonnenter

over hele landet. Vi kan sende 100 ad gangen fra flere maski-
ner på én gang. Det vil ikke være noget problem.

Som sædvanlig strammede jeg snoren lidt:
– Hvis vi nu gør det på den måde, at vi først ...
– Først, afbrød informationschefen. – Hvor mange gange

skal du have sendt ud?
– Det er ikke det, jeg mener. Men hvis vi først sender en for-

klaring ud. Kunstbiblioteket har 30-års jubilæum osv. ... og vi
fejrer dagen med at opstille en skulptur på Øresunds havbund
osv. ... Så har vi fortalt, hvad tegningen drejer sig om, og så
kan vi jo også få med, at denne udsendelse sker i samarbejde
med KTAS-erhverv. Det kan vi ikke skrive på tegningen.

– Nå, på den måde, sagde informationschefen professionelt
anerkendende.

– Og så slutter vi af med, at de, der har lyst til at få en teg-
ning af den skulptur, der skal sænkes ned, må svare og give
respons på henvendelsen.

– Du vil med andre ord lokke alle til at sende dig en lyk-
ønskningsfax?
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– Blandt svarene trækker vi på jubilæumsdagen lod om ori-
ginaltegningen. Det var en idé, der var kommet, lige mens jeg
talte.



18. København

Ideen var uimodståelig set fra et rent professionelt PR-syns-
punkt. Carsten Corneliussen fortsatte tanken, og også han im-
proviserede nu:

– Når alle de første breve er udsendt, så anbringer vi en tele-
fax på det skib, der skal sejle »Kunsten i Hjertet« ud, og sen-
der tegninger derfra til alle, der har svaret. Vi sender dem live
fra begivenhedernes centrum.

Det var lige før, det var mig, der skulle til at holde igen.

Da jeg lidt senere stod udenfor på gaden, havde jeg en mærke-
lig uvant følelse af eventyr og virkelighed i samme historie.

De har ringet fra Gjuteriet i Sverige til stukkatøren på Nørre-
bro. De kan ikke støbe efter den form!

Der er ingen slipkanter!
Hvis de foretog en afstøbning efter den form, så ville alle

konturer blive slørede og resultatet blive et decideret fejltryk
lige til brokkassen.

Stukkatøren ringede til Bjørn Nørgård.
Der var noget, de havde glemt. Slipkanterne!
Den ene skød skylden på den anden.
Det var naturligvis fatalt, at noget så banalt var overset. Det

er et første krav til alle forme, at der skal være skrå kanter, så
støbematerialet kan slippe formen.

Gjuteriet i Hästholm havde forsigtigt spurgt stukkatøren,
om ikke det dybest set var ligegyldigt, når den alligevel skulle
placeres et sted, hvor ingen levende sjæl kunne se den.
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Peer Rubin ringede til mig.
– Enten ingen skulptur, eller en, der er rigtig, sagde jeg defi-

nitivt.
– Men vi kan ikke nå det, jamrede han. – Og det kommer til

at koste mange tusinde kroner ekstra, hvis vi skal lave hele
formen om. Altså bortset fra, at det slet ikke kan nås at tage
formen hjem, lave den om, køre den frem igen, få lavet afstøb-
ning og kørt jernskulpturen hjem igen. Der er også meget ef-
terarbejde på den færdigstøbte skulptur. Kanterne skal slibes
og ... Herre Gud. Det afgør sagen. Guldet! Guldet kræver
mindst fire dage. Og når den nu alligevel skal ned under van-
det.

Der var intet at diskutere. Enten ingen skulptur, eller en, der
var rigtig.

Jeg hentede den lille vakkelvorne blå stenhuggerlastbil igen
og dampede op efter formen, så den kunne blive lavet om.

Inden aften lå den på stukkatørens arbejdsbord. Han havde
bestilt ekstra arbejdskraft til næste dag.

– Dette her er kroner og ører, sagde stukkatøren opgivende.
– Du kommer til at betale tusinder af kroner ekstra for din
smålighed. Husk på, den skal jo direkte herfra ned på bunden
af havet. Ingen vil få det at se.

– Du skal bare filme dine egne fejltagelser med din video, og
så tage lidt mere film af, hvordan den ser ud, når den ser ud,
som den skal se ud.

Det var alt sammen sagt i venlighed. Alle priser var afgivet i
underkanten. Vi vidste alle, hvad sådan en indre rytterstatue
ville have kostet, hvis det havde været en offentlig bestilling.

Der skal ikke dvæles ved det døgnarbejde, der de næste dage
holdt de små skomagerlamper tændte til langt ud på natten i
stukkatørens baggårdsværksted.

I samme time, den var færdig, blev den kørt tilbage til Sve-
rige. Efter en uge kunne det røde jernhjerte afhentes imod be-
hørig betaling og i sidste øjeblik.
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Både arbejderne og administrationen på Gjuteriet havde
hørt om skulpturens særprægede bestemmelse, så de stod alle
i arbejdstøj eller blomstrede kjoler i hver en dør, da jeg kørte
bort.

Og bilen pruttede forpustet under det tunge læs hele vejen
tilbage til København.

Der var kun en uge til jubilæumsdagen.
Invitationer var sendt ud. Jens Jørgen Thorsen havde skre-

vet en bestillingsseddel på, hvilke farver, hvilke pensler og hvil-
ken malerdragt der skulle indkøbes til ham. Henning Chri-
stiansen havde beskrevet den lydteknik, der skulle installeres
på skibene, og en tekniker fra et mindre lyd-laboratorium hav-
de foretaget prøveophængninger og lydprøver. KTAS-erhverv
havde fået den meddelelse, der skulle sendes ud, og gjort klar
til udsendelsen. Erwin Lauterbach havde drøftet indretningen
af bordet, hvorfra han ville servere festlige små anretninger til
gæsterne, når de vendte hjem fra Øresund.

Der var inviteret flere hundrede, og en tryksag med dagens
program lå duftende af tryksværte i et hjørne af Kunstbiblio-
teket.

Som på et signal holdt Kunstbibliotekets daglige besøgende
sig væk i denne tid under påskønnelse af, at der arbejdedes
under højtryk. Der blev truffet aftale med hornorkestret, der
skulle spille til Thorsens maleri, der blev holdt pressemøde, og
over telefonen blev det lige bekræftet, at guldet over dødnin-
gehovederne og i snitsårene i hjertet var indlagt og tørret til ti-
den. Aftaler blev truffet med havnefogeden og Gedser Rev
Fyrskib. Skipperne aftalte rækkefølgen for udsejlingen fra
havnen.

Under alt dette befandt Uffe sig som en mere og mere stille
tilskuer i sin båd, men fulgte nøje med i, hvem der kom og gik
på Christianshavn.

Men pludselig en dag stod han selv oppe i døren.
Han havde længe gået og tænkt over et problem:

652



– Når du nu skal overvåge, at alt går rigtigt til og skal være
først ude af havnen og først hjemme igen for at modtage dine
gæster, når træskibene kommer sejlende med dem direkte til
kajen på Christianshavn, synes du så ikke, det ville være en
god idé, om du – og jeg – sejlede i motorbåden, så vi var os
selv og uafhængige af træskibsflåden?

Jeg betragtede ham længe. Hans forsigtige måde at fremføre
den tanke på, hans bevægede stemme, hans undvigende blik,
fik mig til på én gang at forstå, at her kunne jeg med et nej
smadre hans drømmeslot. Det var ikke et spørgsmål om at
sige nej til solidariteten med alle gæsterne. Det var et spørgs-
mål om solidaritet med ham, som havde en væsentlig andel i
hele arrangementet. Som enhver skabende kunstner ønskede
han påskønnelse.

Vi aftalte, at han skulle være min specielle søgående jeep
den dag, og at han og jeg skulle sejle sammen.

Så tog han lettet en flaske rødvin op af en pose. Den aftale
skulle vi drikke på, og det var en glad Uffe, der flere timer
senere vendte tilbage til sin båd.

Aftenen før dagen ringede Claus Jacobsen ud til Christians-
havn.

Hans stemme var ligevægtig, men det var en dybt rystet
Claus Jacobsen, der ringede.

Han havde parkeret sin bil lige om hjørnet ved St. Strand-
stræde, som han nu havde gjort i over 10 år.

For første gang i alle de år var bilen blevet stjålet.
Og netop på denne dag.
I bilen havde han liggende al det ekstra grej, han havde fået

lavet specielt for at kunne hejse »Kunsten i Hjertet« uden-
bords, uden at hele skuden væltede med mand og mus.

Der var ikke tid til at lave nyt.

Dagen oprandt.
Solen skinnede, og en stærk blæst, som vi slet ikke havde
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fået diskuteret muligheden af, fejede hen over gaderne og
rundt om hjørnerne.

Der var vist noget dér, vi burde have drøftet.
Klokken 10 skulle vi være på Rådhuspladsen med kulisse-

vognen. Den var blevet rigget til ude på Christiania, så maler-
lærredet sad strammet op langs vognens ene side. Jesper Smed
havde lånt Christianias traktor. Den skulle han trække kulis-
sevognen ind til byen med senere og ned igennem Strøget.

Til gengæld havde jeg foræret Christiania kulissevognen,
når det hele var færdigt.

På Rådhuspladsen samlede der sig straks mange mennesker
omkring kulissevognen og Thorsen, der trak i malertøjet i højt
humør og med den ubegribelige vitalitet, som altid stråler som
en festlig aura omkring den mand. Hornorkestret ventede med
høje hatte og i sort tøj. Det var et rigtigt sølvbryllupsorkester.

Malerbøtterne stod klar på vogndækket.
Så satte den store vogn sig i bevægelse under fuld musik, og

Thorsen gik i gang.
Ned gennem Strøget fulgte en større og større skare med

bag kulissevognen, som var det en særlig udgave af Livgarden,
der trak op, og penslerne malede og tegnede kompositioner
højt og lavt. Farver blev blandet, og billedet udviklede sig som
efter en forudlagt plan, hvad jeg da også bagefter erfarede, det
var. Indimellem, og for at holde en lille hvilepause, tog Thor-
sen en trompet frem og spillede med til hornorkestrets toner.

Det kunne indimellem virke, som var han spærret inde i et
bur, men prøvede at få det bedst mulige ud af den time og en
halv, der var afsat til at male det 24 m2 store maleri.

Min søn Rasmus gik med nogle kammerater foran kulisse-
vognen og delte løbesedler ud om koncerten i havnen senere
på dagen.

Ved Nyhavn sprang jeg selv på traktoren og var med til at
køre frem til Nyhavnskajen, hvor den koordinerede lydvogn
var opstillet lidt i baggrunden med et utal af ledninger, der
førte ind bag i vognen og i de andre ender fordelte sig på den
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lange række af træskibe langs kajen. Fra en af masterne vin-
kede min advokat til mig, da vi kørte forbi.

Informationschefen fra KTAS-erhverv kom med en stor sæk
indeholdende alle de svar, der var modtaget på telefaxudsen-
delsen. De havde talt dem op. Som marketingsmand var han
slået med forundring og anerkendelse. De havde modtaget i
alt 1.548 lykønskninger, nogle festligt udførte, som lykønsk-
ningsfax, med tegninger af hjerter og små mænd og med mun-
tre indfald fra alle egne af landet. Det var første gang, en sådan
kampagne var forsøgt.

Thorsen og jeg overrakte det færdige billede, der var et
pragtværk i action painting, til Københavns kulturborgmester,
mens musikken spillede »Der er et yndigt land«, og som af-
slutning på sin optræden hældte Thorsen en stor dunk rød
maling ned over hovedet og tøjet, så han selv fremstod som en
levende forlængelse af det store maleri.

Der blev nu givet signal til, at koncerten kunne begynde. Hen-
ning Christiansen havde opholdt sig i havnen siden morgen-
stunden, og han havde uddelt partiturer til træskibsskipperne
og instrueret dem i, hvordan de skulle opføre hans symfoni.

Partituret var delt op i tider, og med synkroniserede ure
skulle de følge partituret hver især og falde ind på de rigtige
steder. Lydvognen var bemandet med en tekniker, der styrede
en mixerpult med alle indkommende lyde.

Og så begyndte det.
Ingen kunne forud forestille sig denne kakofoni af rytmiske

horn og fløjtelyde, som pludselig rejste sig fra skibene og flød
ud over Nyhavn og ind over København.

De organiserede lyde bevægede sig i velorganiserede bølger,
hvor det organiserede sommetider gik over i sammenstød som
fra en kollision af et helt orkesters enkelte instrumenter.

Henning havde travlt. Han styrede koncerten, mens han gik
fra skib til skib.
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Men en rigtig kunstkoncert er jo ikke lykkedes, hvis ikke poli-
tiet spiller slagbas.

Lige midt i koncerten tonede to vrede betjente frem. I hæ-
lene på dem gik Jesper Smed sammen med nogle venner fra
Christiania.

Der ville altid blive mere festligt i gaderne, når politiet var i
nærheden. Det vidste man alt om derude.

– Hvem er den ansvarlige for det spektakel? spurgte betjen-
tene til højre og venstre.

De blev vist hen til mig og bad mig omgående stoppe det
hyleri. Jeg kunne dårligt høre, hvad de sagde, det kunne de
sikkert ikke engang selv, men jeg forstod udmærket meningen
og halede – man bliver gammel – den skrevne tilladelse fra po-
litidirektøren frem og rakte papiret til betjentene.

Det var ligegyldigt!
Der var klaget fra beboerne. En kvindelig sekretær af dem,

som aldrig når ud i arbejdsløsheden, stod ved siden af betjen-
tene og stirrede vredt på mig. Med en skarp stemme insiste-
rede hun på, at koncerten straks skulle stoppes. De kunne ikke
få ørenlyd i telefonerne på hendes kontor.

– Jeg tror, der er mindre end 5 minutter tilbage, indvendte
jeg over for betjentene.

– Det er ligegyldigt. Den larm må høre op NU!
I et stjålent sideblik så jeg, at lydvognen, som var det eneste

sted, hvorfra koncerten kunne afbrydes, havde lukket alle
døre hermetisk omkring sig. Det ville kræve en militær indsats
at trænge ind i den vogn. Jeg vidste godt, at teknikeren havde
en fortid som lydstyrer ved politiske diskussioner på venstre-
fløjen, så han havde bare behøvet et enkelt blik på politiuni-
formerne, før han trak sig ind og låste af som en skildpadde.

Nu var der finale. Og der var ikke gået mere end 15 minutter.
Så kom det.
Så kom det, vi, der kendte noget til forarbejdet, så frem til.

Mens Hundested-motorerne satte langsomt ud og musikken
døde hen, blev koncerten som et tivolifyrværkeris afslutning
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afsluttet med en lydbombe bestående af tre kæmpebrøl fra
tågehornet på Gedser Rev Fyrskib. De detonerede med sekun-
ders mellemrum.

Ja, havde det været en krig, så havde vi vundet den.
Betjentene stirrede målløse over på den anden side af Ny-

havn.
– Hvad fanden. Begynder de nu også derovre?
Med lange klapsalver fra de mange tilstedeværende sluttede

koncerten. Lyden sad tilbage i ørerne, og betjentene vendte
halvdøve og slukørede tilbage til St. Kongens Gades politista-
tion, mens de tjattede om sig på forbipasserende for at skaffe
sig plads.

Der blev taget mange fotografier af betjentene og hele di-
skussionen.

Synd, at der ikke er lyd på amatørfotos.

Festens højdepunkt nærmede sig. Højttalerne blev rigget af.
På store tavler ved hvert skib var opslået navnelister over,
hvem af de indbudte gæster der skulle borde hvilket skib.

Uffes hvide motorbåd kom glidende hen imod mig, og jeg
sprang om bord. Han fortalte, at skipperne havde holdt flere
møder dagen igennem for at diskutere vejret. Først for mindre
end en time siden havde de endeligt besluttet sig for at sejle ud.
Vi kunne godt med det samme indstille os på en vippetur. Men
hvis jeg ville have en lille en til at berolige nerverne med, så
stod den inde på bordet i kahytten og ventede på mig.

Herinde i havnen var det ikke så slemt. Ganske vist ruskede
det som kastagnetter i skibenes rigninger. Jeg kunne også se et
stykke papir, der som en lille hvid hund pilede ned langs kajen.
Men der var jo ingen bølger i Nyhavn.

Jeg var skipperne taknemmelig for, at de ikke havde ind-
draget mig i deres bekymringer.

Nu gik broen over Toldbodgade op, Mira var allerede som
det første skib på vej ud, og seks andre skibe begyndte så småt
at glide fra kaj.
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Der stod mange mennesker og vinkede inde på kajen. Det
var tilfældige eller måske indimellem en enkelt, som havde
draget konsekvensen af vejrforudsigelserne, uanset han var in-
viteret med.

To 10 meter lange dannebrogsvimpler, som vi havde skaffet
til lejligheden, hang i masten på de to forreste skibe og blæste
vandret ud som en tynd rød-hvid røg. De lignede de flag, man
kunne se på gamle stik af danske eller hollandske fregatter fra
det 17. århundrede. Vi var ved at komme fri af havnemundin-
gen og passerede de krigsskibe, som lå ovre ved Holmen og
fornærmede lod, som om det ragede dem en fjer, at Køben-
havn havde festtøjet på.

Pludselig så vi alle et uforglemmeligt syn:
To slæbebåde fra Københavns Havnevæsen havde lagt sig

på hver side af havnemundingen og ud fra skibenes agterender
og i høje kaskader sprøjtede vandet mod himlen som kæm-
pemæssige springvand. Det var et Tivoli, som nu muntert hil-
ste med en overdådig vandsalut.

I den hvide motorbåd kunne Uffe og jeg sejle, hvor vi ville,
og vi passerede nogle af træskibene, hvor jubilæumsgæsterne
stod frysende i den stride blæst overalt på dækket eller havde
forsøgt at sætte sig i læ.

Skibene lå nu på række og stod til søs. Det var et flot syn.
Klaus og Anne Mette befandt sig på Mira. Bjørn Nørgård

var også på Mira, så han på nærmeste hold kunne følge sin
skulptur på dens sidste rejse. Skulpturen var om formiddagen
kørt direkte fra værkstedet ned til skibet. Klaus smøgede kra-
ven godt op om ørerne. Alle prøvede at søge læ for vinden.

Hvor mange ville kunne stå distancen og holde til det vejr.
Det var jo ikke lige meningen, at Kunstbiblioteket skulle fejre
sit 30 års jubilæum med 300 mennesker, der stod og brækkede
sig.

Synet af de mange skibe var imponerende. Det hårde vejr
gjorde bare synet mere magtfuldt.

Mira, der lå i spidsen, var udstyret med en AV-navigator, så
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den kunne styre direkte imod den valgte position. Tuborg hav-
de ... THIUVJUIIT ... vaskede et skumsprøjt op over stævnen
på Uffes båd og skyllede ind over mig. Uffe langede en arm ud
for at trække mig indenfor. Uffes datter og søn var med på ski-
bet og sprang samtidig ud for at hale mig i læ.

Efter vi havde forladt Kongedybet og var på vej ud i Øre-
sund, var det, som udviklede vejret sig. Det var, som om bøl-
gerne havde bestemt sig for at vende bunden i vejret på båden.

– Det er kun et lille stykke her uden for havneindsejlingen,
råbte Uffe til mig, der blev mere og mere bleg om næsen. Vin-
den rev i Uffes stemme, da han opmuntrede mig.

– Der står et glas på bordet. Det vil hjælpe dig med et lille
glas. Drolen splide mine bramsejl. Det her var ikke morsomt.
Og jeg havde slet ikke tid til at tænke på, at jeg havde lokket
flere hundrede intetanende mennesker ud på den galaj.

Man måtte finde noget at holde sig fast i, mens vinden hyle-
de og skreg.

Jeg tænkte et øjeblik på, at i gamle dage gik de søfarende al-
tid ind i Nikolaj Kirke, umiddelbart før de skulle krydse Øre-
sund, for at bede Vorherre redde dem fra forlis og undergang.
De havde jo både, der ikke var større end træskibene foran
mig. Jeg forstod godt, at de kunne finde på at love kirken alt
deres jordiske gods, hvis de bare måtte komme levende over.

Jeg stak hovedet frem for at få et overblik.
Mit halstørklæde fløj af med en sådan kraft, at det var lige

før, det rev hovedet med. Det forsvandt i bølgerne efter båden.
Bølgerne var en kæmpe pløjemark og ploven lille.
– Jeg tror fandeme (sømandsudtryk i hårdt vejr), at de prø-

ver at nå ud i Atlanterhavet alligevel, råbte jeg til Uffe, for at
han skulle tro, jeg var munter, hvad jeg ikke var.

Indimellem syntes jeg, vi sejlede baglæns, forlæns og ud til
siderne på samme tid. Tiden var det eneste, der stod stille.

– Se nu! råbte Uffe og pegede. – Nu ligger Mira stille.
De andre både begyndte at skille sig ud, så de lå i en kreds

om Mira.
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Uffe vigtede sig lidt med den hvide motorbåd, der inspek-
tionsagtigt slog et stort sving ind imellem bådene, som om han
ikke kunne få bølger nok.

Jeg ville se, hvad der foregik, og gik udenfor klamrende mig
til alt inden for rækkevidde. Jeg kunne se Mira og det store
jernhjerte, der lå vådt og skinnende på bagdækket med den
gyldne bort af dødningehoveder.

Uffe kom ud til mig og skreg op imod vinden. Han viftede
med et stykke papir i den ene hånd og holdt en megafon i den
anden.

– Her! Læs lige det her. Før vi går videre, vil jeg gerne have
lov til at holde denne hyldesttale.

Vinden smækkede papiret op i ansigtet på mig som en våd
klud.

Jeg fejede det til side. Det var som at få en lagkage i synet.
– Hyldesttale! skreg jeg. – Der skal ikke holdes tale. Det må

være nok, at tingene sker. Forbud, Uffe! Ingen taler! Vi skal se
at komme hjem i stedet for.

– Men der står ikke noget.
– Fint. Så bliver heller ingen snydt for noget.
Uffe var et øjeblik sur, men blev nu sammen med alle øvrige

forsamlede midt ude på Øresund på denne dag optaget af,
hvad der foregik på Miras dæk.

Hvordan Claus Jacobsen havde løst sit problem med det
stjålne grej ved jeg den dag i dag ikke, men den tunge jern-
skulptur begyndte nu at glide frem til en position midt på ræ-
lingen, og skibet krængede. Jeg så Bjørn Nørgårds frakke lige
bag skulpturen. Han syntes at dirigere og fægtede med arme-
ne. Måske var det slet ikke ham, for hvor skulle han have lært
noget om, hvordan en skulptur skal smides i vandet. Så stod
der et højt plask op fra skibssiden.

»Kunsten i Hjertet« havde forladt Mira og var på vej ned til
sin bestemmelse på havets bund.

I samme øjeblik brød en hylen og tuden og ringen med klok-
ker løs fra alle skibene omkring Mira. Gæsterne klappede.
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Andre skibe var kommet til. Også de benyttede lejligheden til
at deltage i festlighederne uden at vide noget om, hvad der fo-
regik.

En gummibåd med to dykkere kom til syne bag agterspejlet
på Mira. Det havde først været meningen, at de skulle gå ned
og sørge for den rette placering på havbunden. Men det hårde
vejr forhindrede dem i at dykke.

I samme øjeblik, jernskulpturen havde forladt Miras ræling,
havde Claus Jacobsen givet et tryk på knappen på AV-naviga-
toren, og den nøjagtige position var blevet fastfrosset på skær-
men.

– Skulle vi ikke se at komme hjem. Og helst en anden vej,
hvis du kender en. En vej, der er lidt bedre asfalteret.

Uffe var oprømt. Det havde været en stor oplevelse.
Hjemsejladsen var af ukendte årsager faktisk mere rolig, og

skibene sejlede i spredt orden som hjemvendende krigere.
– Der er 14 meter dybt på det sted, vi har anbragt skulptu-

ren, kunne jeg fortælle Uffe.
– Det var et flot syn. Og de har alle sammen haft en dejlig

dag, sagde Uffe, og han tænkte også på sig selv.

Jeg vidste ikke på denne dag, at Uffe var en syg mand.
At han også den dag, vi først havde mødt hinanden for et

halvt år siden, havde vidst, at en gammel kræftsygdom, som
han havde troet var kureret, havde bredt sig i hele kroppen.

Ikke to uger efter jubilæet blev han indlagt og døde kort tid
efter. Han ville ikke have besøg på hospitalet. Han ville ikke,
nogen skulle se ham i den tilstand.

Han blev begravet i jorden på Tårbæk Kirkegård.

På Christianshavns Kanal var der samlet 350 gæster, da vi
vendte hjem. Sådan noget kan en køkkenchef beregne efter for-
bruget af mad, vin og øl. Og Lauterbach var ikke i tvivl. Sejl-
turen kunne have givet nogen lidt mere appetit, ligesom den
kunne have taget appetitten fra andre.
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Bjørn Nørgårds skulptur »Kunsten i Hjertet« kom i Guiness
Book of Records. Det samme gjorde telefax-svarene. Det var
en rekord i respons på en opfordring.

Og hele to rekorder i Guinness rekordbog. Det må vist siges
at være en rekord.

Hvad så det hele kan bruges til, er ikke nemt at vide.

København er udpeget til om få år at skulle være Europas kul-
turby det år.

Jeg er begyndt at overveje et projekt til lejligheden.
Måske vil jeg lave et Elevatormuseum.
Vi har museeer for sporvogne og tog, teknik og gamle biler.

Fiskeri og landbrug.
Men vi har ikke noget Elevatormuseum.
En Manhattan Skyline af elevatorer på havnefronten.
Og de besøgende går rundt på udstillingen fra elevatordør

til elevatordør. Gamle gitterelevatorer med mahognitræs-ele-
vatorstole med facetslebne spejle. Moderne luftpudeelevato-
rer. Til 46. etage, til 28. Eller bare til 4. sal.

De besøgende studerer kataloget.
Indimellem åbner de en dør, går ind og stiger op.
Hvad de møder i den anden ende, melder Elevatormuseet

ikke noget om. Og det er det spændende ved det museum.
Bortset fra turen op og ned.
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Jens Jørgen Thorsens kæmpemaleri, som i anledning af Kunstbibliotekets
30-års jubilæum blev malet på den tid, det tog traktoren at trække Det Kgl.
Teaters kulissevogn fra Rådhuspladsen til Nyhavn.





Morsomme museer





669

Under mottoet »Latter har hjulpet verden til at overleve« af-
holdes hvert andet år i den bulgarske by Gabrovo en festival
for humor og satire. I de sidste ti år har »Nationernes Humor
Fond« modtaget mere end 16.000 gaver i form af karikaturer,
malerier, skulpturer, film, cirkus- og variténumre, og et Hu-
mor-og-satire-hus er under opbygning med bibliotek, teater-
sal, skulpturpark og konferencerum. Til humor- og satirekon-
ferencer.

I en henvendelse, der ved sin alvor i formuleringen peger på
alt andet end humor og/eller satire, anmodes Københavns
Museum for Moderne Kunst* om at sende materiale. Heri lig-
ger dog den gnist af humor og satire, at dette københavnske
museum som bekendt slet ikke eksisterer, og man kunne nu i
et øjeblik forestille sig, at huset for humor og satire måske
heller ikke eksisterede. Det ville være morsomt.

Men brevpapiret, hvor husets navn, adresse og telefonnum-
mer er påtrykt både på russisk og engelsk og hele brevets for-
mulering tvinger næsten til, at man tager huset for humor al-
vorligt.

Foruden den donation, som Københavns Museum for mo-
derne kunst vil afsende videregives hermed den adresse til of-
fentligheden, som materialet skal afsendes til i håb om at alle
danske kræfter sættes ind for at fylde den nationale pavillon,
hvis en sådan som led i satiren er installeret, på bedste og mest
alsidige måde:

* Om Københavns Museum for Moderne Kunst: se side 772.



Adressen er: »The House of Humour and Satire«, 5300
Gabrovo, P.C. Box 104, Bulgaria. Eller materiale kan iflg. bre-
vet afsendes via den lokale ambassade for Bulgarien eller
UNESCOs nationalkommission. Man kan dog altså ikke
sende via FN eller Vatikanet, men det er da lige før.

Hvis det er rigtigt, at dette museum findes, og jeg tror virke-
lig der er grund til at formode det, så kunne man i stedet for
den modtagne henvendelse forestille sig, at museet udsendte
en eller anden smittende form for humor, der kunne have den
følge, at man skrev tilbage »Jamen kender I så ikke den med
...« Men der ønskes oven i købet tilsendt materiale af den
højeste nationale kunstneriske kvalitet, og så er det lige før hu-
moren og satiren virkelig har fundet en ufrivillig plads i kul-
turdebattens højsæde, der hvor man griner ukultiveret af be-
grebet den højeste nationale kunstneriske kvalitet.

Det er selvfølgelig også derfor bolden gives videre, så selv
den danskeste vittighed, helst skrevet på russisk eller engelsk,
eller på århusiansk kan trykkes ned over ørerne på direktøren,
Stefan Furtounov, eller, som vi måske skal kalde ham, Stefan
Fortov. Her er virkelig en mulighed for at få gravsat en god
historie på et museum.

Og Københavns Museum for moderne kunst har besluttet
sig for at besvare Stefan Furtounovs skrivelse med følgende te-
legram:

»Legitimer Dem venligst med museets bedste historie.
Københavns Museum for moderne kunst«.
Telegrammet afsendt både på engelsk og russisk. Det ville

vel iøvrigt have været umuligt for et eksisterende museum for
moderne kunst i København at give den slags besvarelser.



Af På jagt efter en
europæisk filmhøjskole





Den europæiske filmhøjskole

Mange unge mennesker, og for den sags skyld også ældre, sø-
ger Bodil, når de kommer ned i Kunstbiblioteket. De kommer
med deres problemer, og Bodil er god til at lytte. Det er i sig
selv blevet en væsentlig del af Kunstbibliotekets aktivitet. –
Mine mange børn, kalder hun dem under et, og de kommer
med kærlighedsproblemer, problemer med den arbejdsplads,
de ikke har, eller med et behov for at fortælle de dagligdags
hændelser, som de netop mangler en, de kan fortælle til.

På en låner, der kommer ned for at se på billeder i Kunst-
biblioteket, kan det sommetider virke, som om han er gået
forkert. For al interesse samler sig om f.eks. at høre rejseop-
levelser fra en ung mand, der netop er vendt hjem fra Sydame-
rika, eller en ung kvinde, der netop er sendt hjem fra et hospi-
talsophold med en alvorlig sygdom.

Det hænder, at låneren sætter sig ved kaffebordet og lytter
med. Billederne blegner i forhold til de dramaer, der udfolder
sig i menneskene, og menneskene imellem.

Da en ung pige kom ind i Kunstbiblioteket, efter hun var næg-
tet optagelse på Filmskolen, sagde Bodil på sin sædvanlige
hjælpsomme og ligefremme måde: – Man skulle lave en ny
filmskole i Danmark. Der er alt for mange, der må gå forgæ-
ves til den, vi har.

– Måske skulle den organiseres som en højskole, tilføjede
hun eftertænksomt. Bodil har selv i sin ungdom været på
Askov. Det er en tid, hun ofte vender tilbage til: De bedste
bøger hun havde læst, havde hun læst, da hun gik på højskole.
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De bedste sange, hun havde sunget, de bedste lærere, de bed-
ste venner. – Måske en europæisk filmhøjskole, tilføjede jeg ...
nu, hvor min søn Klaus er valgt ind i EF-Parlamentet. Det
skulle jeg nu senere opdage, at det var ikke sådan, det foregik.

Hun gentog det samme i flere forbindelser: Først til vore
børn, så til nogle venner og skolefolk i Herlev, der diskuterede
lukningen af flere seminarier.

– Man kunne jo bruge et af de nedlagte seminarier til film-
højskole, sagde hun, som om det da var den enkleste sag af
verden.

Sluttelig sagde hun til mig, da hun havde fået den oplysning,
at ikke 400, men nærmere 600 forgæves havde søgt ind på
filmskolen, og at de få udvalgte var sorteret på et headhunter-
bureau, hvor filmskolen havde betalt 40.000 kr. for hver ansø-
ger, der skulle vurderes:

– Hvorfor tager du dig ikke for en gangs skyld noget for-
nuftigt til? I stedet for alle dine fut-projekter, skulle du under-
søge, om du ikke kunne få et af de der seminarier, der nu skal
lukke, stillet til rådighed for en filmhøjskole.

– Jeg kan nævne dig de første ti, som ville have godt af et så-
dant ophold. Det ville du såmænd selv.

Jeg sad bare og spekulerede.
Det der med ... en filmhøjskole ...
Og så det der med det europæiske ...

– Uden du sætter krogen i vandet, fanger du ingen fisk. Uden
film i apparatet tager du ingen billeder, sagde Bodil, der på den
måde prøvede at få mig til at bide på den krog, der hed en film-
højskole. Til sidst var der ingen vej udenom.

Jeg skrev et brev til kulturministeren.

Kort tid efter modtog jeg svar fra kulturministeren. Han skrev,
at en filmhøjskole godt kunne oprettes inden for højskole-
lovens rammer, det vil sige med støtte fra staten til undervis-
ningen.
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København, den 3. maj 1989.

Kære Knud Pedersen

Tak for Deres brev af 4. april 1989, hvor De skitserer Deres
idé om oprettelse af en EF-Filmhøjskole i Danmark.

Jeg kan umiddelbart oplyse, at ydelse af EF-tilskud til etable-
ring ikke i sig selv medfører, at skolen ikke kan godkendes
efter højskoleloven.

Ydelse af EF-tilskud til drift af skolen udelukker heller ikke
driftstilskud efter skolestøtteloven.

Oplysning om mulighederne for EF-tilskud kan fås hos EF-
kommissionens informationskontor, Østergade 61, 1166
København K.

Deres planer om elevkredsen giver mig dog anledning til at
oplyse, at det efter højskole- og skolestøttelovgivningen gæl-
der, at der i årselevtallet – og dermed i beregningen af tilskud
– kun kan medregnes elever på kurser, der er tilrettelagt for
danske elever, dvs., at undervisningen skal foregå på dansk
eller med dansk tolkning. Samtidig skal kurserne være gen-
nemført med et flertal af danske elever. Der er altså grænser
for, hvor international skolen kan være.

Med venlig hilsen
Ole Vig Jensen

Filminstruktørerne Henning Carlsen og Jørgen Roos var de to
filmfagfolk, jeg først kontaktede om filmhøjskolen.

Jeg besøgte dem på Chr. Winthersvej på Frederiksberg, hvor
Jørgen Roos boede.

En dame viste mig ind i det rummelige atelier.
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I et hjørne, bøjet over et klippebord med en monitor kø-
rende foran sig, sad de begge, uforstyrrede af min ankomst
med ryggen til.

De kunne godt minde om to børn, opslugt af deres legetøj.
Jeg var ved at vende om igen. Det var tydeligt, at jeg forstyr-
rede, og at de ikke ønskede at lade sig forstyrre. Jeg så mig
omkring.

På en reol for enden af værelset stod de præmier opstillet,
som Jørgen Roos igennem en lang karriere havde vundet på
filmfestivaler. På væggen ovenover hang et gammelt indram-
met stik, der forestillede små børn i fine kjoler med sløjfer. De
stod bøjet over et Laterna Magica, spændt til bristepunktet
foran filmens forunderlige verden.

Fotoudstyr lå spredt rundt omkring på bordene, og der
hang projektører i alle hjørner. Jørgen Roos brugte sit hjem
som filmstudie.

En stor volière med sangfugle fik mig til at spekulere over,
hvordan han optog lyd i det studie.

Jeg havde mødt Jørgen Roos i mine unge dage på Nordisk
Film. Han gik altid rundt dengang med en lysmåler om halsen.

På mig virkede den lysmåler som en slags ridderkors i fil-
mens verden.

Henning Carlsen havde jeg også mødt som ung. Vi havde
gået i skole sammen i Aalborg, om end ikke i samme klasse.

Som de sad der med deres livs råmateriale, filmstrimlen, snur-
rende foran sig, var mit første indtryk, at der var noget tragisk
over dem, som om de arbejdede med noget, som ikke ville
lystre, noget ustyrligt. Men før maskinen stoppede og de rejste
sig og vendte sig imod mig, havde jeg skiftet opfattelse: Der
var ikke noget tragisk over disse to gamle kæmper. Der var
noget patetisk, som over gamle veteraner, der træder ned igen-
nem avenuen i parade, og som der forøvrigt også altid er noget
tragisk over.

– Det er mange år siden, hilste Jørgen Roos.
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I telefonen havde jeg orienteret dem begge, og de havde
allerede drøftet sagen indbyrdes. I virkeligheden skulle vi bare
snakke om, hvordan vi skulle gribe det hele an. Og det vidste
de meget mere om end jeg.

Henning Carlsen var dengang formand for sammenslutnin-
gen af danske filminstruktører, og han havde indkaldt til be-
styrelsesmøde og forelagt ideen om en filmhøjskole.

Den havde vakt almindeligt bifald, og vi kunne gå videre.
Jørgen Roos foreslog, at vi alle tre lavede en liste med 50

navne på hver, og vi satte os nu hen ved hver sit bord og be-
gyndte.

Disse navne skulle indkaldes for at danne en støttekreds bag
ideen.

Da damen kom ind og ville skænke mere te op, må hun have
undret sig over den tyste atmosfære: 3 ældre alvorlige herrer
med ryggen til hinanden, foroverbøjede over hver sit stykke
hvide papir, hvorpå navnene på de mest betydelige kunstnere
og kulturpersonligheder i landet blev optegnet.

En gang imellem hævede en hovedet og så tænksomt ret
frem for sig for derefter at fortsætte, efter at have afgjort et
spørgsmål med sig selv.

Eller en nævnte et navn, som en tid stod ubevægeligt i luften
foran ham. Så blev fluen banket på plads ind mod væggen i
form af et nik eller en kommentar fra de øvrige.

– Jo, lad os tage ham med. Han er farligere at have udenfor
end indenfor.

Bagefter blev listerne luget for gengangere.
Da jeg kom hjem til Bodil føjede hun lige så stille en række

unge navne til listen.
– Det er de unge, det drejer sig om, sagde hun, og jeg be-

gyndte at forfatte det brev, som med Henning Carlsens, Jørgen
Roos’, og mit navn under, skulle rundsendes til de udvalgte.

Efter bare en uge havde 65 af de udvalgte meldt sig til en støt-
tekreds, og der kunne indkaldes til stiftende møde. Klokken
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lidt før halvfire en hverdag eftermiddag begyndte filmfolk at
strømme ind gennem døren til Kunstbibliotekets atelier på
Christianshavns Kanal.

De fleste kendte hinanden og faldt straks i snak. De bænke-
de sig rundt om det store arbejdsbord, de unge, respektfulde, i
en stående kreds uden om de ældre kendte filminstruktører,
der – som en naturlig inderkreds – sad bænkede side om side.

Der blev valgt en bestyrelse, og filminstruktøren Morten
Arnfred, der havde fået flest stemmer, blev bestyrelsens for-
mand. Også Bodil blev indvalgt i bestyrelsen. Jeg stillede ikke
op.

Efter mødet blev der sendt hvidvin rundt, og en af deltager-
ne tog ordet og spurgte, om ikke Bodil og jeg skulle have et
hurra. Der blev råbt »De længe leve!«, og der var en livsalig
atmosfære.

Til 275 borgmestre har jeg nu sendt brev om husly for vores
europæiske filmhøjskole.

– Der kommer 275 tilbud, profeterede en borgmester i tele-
fonen. – Den borgmester, der ikke svarer, ved ikke, hvad det er,
han bliver betalt for, fortsatte han.

Og sådan gik det næsten bogstaveligt. Det strømmede ind
med tilbud om nedlagte slagterier og hospitaler, skoler og bib-
lioteker. Alle landets borgmestre kastede tilsyneladende om sig
med herregårde, fredede 1600-tals bygninger, idylliske mar-
ker, lige til skov og sø.

Jeg sidder og læser det hele højt derhjemme for et medlem af
bestyrelsen, der er kommet på besøg.

Og min datter Kristine og hendes mor sidder ved symaski-
nen og skæver en gang imellem hen til os, som om vi ikke var
rigtig kloge, mens vi læser dagens tilbud højt. Men det er, som
om de synes, det er synd for os at sige det højt. I stedet sidder
de sommetider og ser hinanden ind i øjnene, med tavse, skrup-
grinende øjne. Jeg lader, som om jeg ikke opdager det.
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Nu er der så kommet 140 tilbud fra hele landet. Nogle sender
bare et smukt billede af en grøn mark og skriver:

– Her er stedet!
Borgmesteren i Skanderborg har sendt 2 fragtmænd med et

3 meter højt tårn bygget af papmaché og hele vejen rundt
forsynet med fotografier af Skanderborgs herligheder. Om-
kring tårnet har den fantasifulde borgmester bundet en rød
silkesnor med en sløjfe og sit visitkort: – Med kærlig hilsen fra
borgmesteren i Skanderborg.

Personlige »kærlighedsbreve« strømmer til bestyrelsens for-
mand, familiære indbydelser fra amtsborgmestre. Og telefo-
nen kimer dagen igennem i Kunstbiblioteket med kommunal-
direktører, der lige skal orientere sig om slagets gang. Den
samlede bestyrelse har frokostinvitationer for et helt år. Jeg
har selv været på rejser til Sydfyn, til Sønderjylland, Nord-
jylland og Mols. Hver gang en tilbudt lokalitet ser ud til at
være netop det egnede sted, pakker jeg en mappe og rejser der-
hen. Jeg rejser for min egen regning. Filmhøjskolen har endnu
ingen penge til den slags.
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Den europæiske filmhøjskoles første støttekreds på vej til det stiftende
møde på Christianshavn. (Original på Rosenborg.)



Til kortfilm i Kiel

På et af bestyrelsesmøderne, der efterhånden udelukkende dre-
jede sig om flere penge og forhøjelse af budgetter vedtaget ved
det foregående møde, havde Claes Kastholm på sin egen stil-
færdige måde taget ordet og spurgt, om ikke bestyrelsen syn-
tes, det ville være en god ide at forsøge at få f.eks. 300.000
DM ud af Bjørn Engholm, der var ministerpræsident for Sles-
vig-Holsten, og som både havde kulturelle interesser og in-
teresse for et tættere samarbejde med Norden.

– Skulle vi ikke overdrage denne specialopgave til Knud.
Det tror jeg lige vil være noget for ham, sagde Claes.

Jeg takkede for tilliden. Jeg havde nu den opfattelse, at hvis
det var svært at få åbnet danske pengekasser, ville det være
dobbelt så svært at få åbnet udenlandske. Men for sportens
skyld ville jeg gerne gøre et forsøg, hvis jeg kunne få Carl Nør-
rested med. Carl Nørrested sad lige over for mig ved bordet
med et overrasket smil i øjenkrogene.

– Hvad er han ude på?, syntes hans blik at spørge.
Få måneder forinden havde jeg mødt Carl Nørrested på

trappen til Statens Museum for Kunst, hvor han netop havde
indrettet en biograf, der skulle vise kunstneriske film. Han er
magister i filmvidenskab og havde undervist på universitetet.
Nu var han arbejdsløs, men havde påtaget sig at indrette den
netop færdigbyggede biograf. Jeg kendte kun Carl løseligt som
eksperimenterende, en af dem, vi netop manglede en repræ-
sentant for i bestyrelsen, og mens vi stod og hang på den store
stentrappe ind til de fine samlinger, spurgte jeg ham, om han
ikke kunne tænke sig at blive foreslået til bestyrelsen for film-
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højskolen. Han sagde ja med en velvilje, som havde jeg tilbudt
ham rollen som førsteelsker i en Greta Garbo-film.

Carl Nørrested er barnebarn af Fyrtårnet, og til trods for, at
han er et omvandrende filmleksikon, står han oftest som 22
lukkede bind i en reol. Åbner man et bind, forbløffes man over
hans viden.

Det var Carl Nørrested, bestyrelsen henvendte sig til efter
hans optagelse, da Frederiksberg Sparekasses Fond gerne ville
give os en million kroner, hvis vi kunne henvise til en eller an-
den tilknytning mellem Frederiksberg og filmen. Carl havde
undersøgt sagen og kunne fortælle, at Carl Th. Dreyer havde
boet på Frederiksberg hele sit liv, og ved elegant at kalde vejen
op til Filmhøjskolen i Ebeltoft for Carl Th. Dreyersvej, var der
nu kommet en million mere i kassen.

Vi skulle tage toget til Kiel og den Slesvig-holstenske Land-
dag. 2. klasse, og jeg kunne rejse på 65-billet. Sådan noget
havde bestyrelsen godt af at lære lidt af. Og det var også helt i
Carl Nørresteds ånd. Han bar skuldertaske.

Jeg havde forinden afrejsen til Kiel bombarderet Staatsam-
tet med breve og forespørgsler om et møde direkte med Bjørn
Engholm. Carl og jeg havde psykoanalyseret hans ansigtstræk
i en TV-udsendelse og vi indså snart, at vi måtte leve med, at
det ville blive umuligt at træffe Bjørn Engholm personligt.
Han var lige midt i en valgkamp, hvor han var opstillet som
kanslerkandidat for SPD, og hele hans kalender var overbro-
deret med aftaler.

Det hjalp ikke engang, at Claes Kastholm fremskaffede en
introduktionsskrivelse fra musikforlægger Wilhelm Hansens
enke, som var personlig ven med Bjørn Engholm. Men em-
bedsmænd på højeste niveau kunne vi få en aftale med, og en
middagsstund satte Carl Nørrested og jeg hinanden stævne på
hovedbanegården.

– Lübeck er meget smukkere end Kiel, startede Carl med at
sige, da ekspressen satte sig i gang. Skulle vi ikke hellere tage
til Lübeck? Tonen var slået an. Vi var næppe kommet forbi
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spøgelsesbyen Høje Tåstrup, før jeg halede en dansk-tysk ord-
bog op af mappen. Hvad han ville sige til at vi tog et lille repe-
titionskursus i tysk? Det er forbløffende, så få mennesker i ud-
landet, der taler andet end deres hjemlands sprog.

Carl afviste mig hånligt. Han var helt hjemme i det tyske.
Jeg kunne blot stille ham på en prøve, hvis jeg havde lyst.

– Hvad hedder en mursten? spurgte jeg, og han sad længe
med sit uudgrundelige smil, mens skinneskifterne talte sekun-
derne under fødderne på os. 20 sekunder gik.

– Spørg om noget andet.
– En sponsoreringsaftale? Ja, bare en aftale. Hvad hedder

det?
– Hold så op, grinede Carl Nørrested. Du spørger mig kun

om det, jeg ikke ved. Vil du ikke hellere vide, hvad 300.000
DM hedder? Det hedder drei hundert tausend D-mark.

Selvom Carl var barnebarn af Fyrtårnet, så mindede han
faktisk mere om Bivognen specielt i hans størrelseforhold til
mig, og først og fremmest den måde smilehullerne sad i hans
mundvige.

Da vi i mørkningen ankom til Kieler Hauptbahnhof, med-
bragte vi en af disse små transportable rullekufferter imellem
os. Med en snor i, så den lignede en lille moppe på fire lave
ben udgjorde vi et godt bud på en ny dansk stumfilm med
titlen Flugten til Amerika ... i den forkerte retning ... og på den
forkerte tid, men med de samme forventninger. Moppen tril-
lede og sprang henover fortovet. Med en verdensmands fleg-
ma viftede jeg en taxa hen foran os, som man vifter en måge
væk fra toppen af en bundgarnspæl.

– Hotel Neue Europa, sagde jeg.
Chaufføren kunne dårligt nå at skifte til 2 gear før vi var

fremme ved hotellet, som lå lige på den anden side af gaden
overfor stationen. Efter jakken, som jeg skulle bære ved mor-
gendagens forhandlinger, var hængt pænt på bøjle i hotelvæ-
relsets garderobeskab, begav vi os ud at spise.
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Vi tog os god tid. Dette skulle baseres på grundighed som alt i
denne sag. Netop i en provinsby sætter i hvert fald en enkelt
restaurant en ære i at være enestående. Carl Nørrested kigge-
de ind gennem alle vinduer.

– Der må være en luksusrestaurant et eller andet sted.
Vi fandt en diskret placeret restaurant. Udenfor hang et lige

så diskret placeret skilt, hvorpå der stod »Denne restaurant er
udvalgt som et af Tysklands 10 fineste køkkener«. Carl Nørre-
sted og jeg så på hinanden.

Vi vidste, at bestyrelsen havde fået 800.000 kr. af EF’s Me-
dia Business School fond, og at disse penge udelukkende måt-
te bruges til at rejse op, »til at udbygge det europæiske net-
værk«. Sådan var det formuleret. Og vi vidste også, at be-
styrelsen havde nogle helvedes problemer med at få brugt alle
pengene, så man kunne forsvare at søge om de samme pen-
ge til næste år. Her kunne vi da godt tilbyde en hjælpende
hånd.

En italiensk mafiabandeleder åbnede den låste dør, da vi
pænt bankede på. Vi iførte os vores mest forbindtlige smil,
mens han så op og ned ad os.

– Beklager, sagde han så. Restaurationen er udlejet i aften til
et privat selskab.

Et hastigt blik forbi den sikkert tungt bevæbnede gangster
overbeviste os om, at der ikke sad en kat ved nogen af de små
borde inde i restaurationen. De havde sikkert kokainaften i
køkkenet. Vi var skuffede. Enten skulle vi lave en TV-serie her,
eller ... Sådan en historie ender selvfølgelig på en Mc Donald-
lignende bar. Ellers ville den ikke være værd at nævne.

Næste morgen var vi i god tid ude ved Staatsamtet, som lå i
den anden ende af byen. Under udøvelsen af vores indarbej-
dede modsat-al-fornuft-metode, spadserede vi hele vejen med
den tunge moppe af en kufferthund trillende imellem os eller
bag os, eller den ene på vagt for at efterse, den anden ikke får
den livagtige vasketøjsbylt til at skvatte ned i rendestenen.
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Vi var dem alle sammen: Gøg og Gokke. Fyrtårnet og Bi-
vognen, Brüel og Kjær, Henriques og Løvengreen.

– De kan ikke sige nej, ytrede jeg med stoisk ro på et tids-
punkt, hvor Carl lå på alle fire i rendestenen i et forsøg på at
få kufferten på højkant. Moppen var faldet omkuld.

Den første, vi skulle møde var Slesvig-Holstens kulturchef,
Freiherr von Randow. Han var mageløst sympatisk. Vi skulle
senere gense denne unge mand og hans kone ved grundsten-
snedlæggelsen i Ebeltoft. Jeg tror, der var stor gensidig sympati,
og han fortalte med humor og intimitet, at vi ikke skulle tro,
tyskerne i Slesvig-Holsten ikke følte sig meget mere i familie
med danskerne end med andre tyskere.

Von Randow fortalte om de Lübecker filmdage, som havde
vist skandinaviske film een gang om året lige siden krigens af-
slutning for at søge genoprettet, hvad der under krigen blev
forbrudt. For at klare finansieringen havde man nu indført
også baltiske film i Lübeckerfilmdagene. Det åbnede EF-kas-
ser og hans højeste chef, departementchefen lige under Bjørn
Engholm, som vi skulle besøge om nøjagtig et kvarter – han så
tysk disciplineret på sit armbåndsur – han sidder i EFs Media
Business Committee i Bruxelles, så han ved, hvad han taler
om.

Jeg tænkte, at vi nu nok var på vej til et foretræde for den
højest placerede embedsmand i EF nogen fra bestyrelsen end-
nu havde truffet. Man skal nok lige huske på, at det er sværere
i et land som Tyskland, at nå helt til tops i bureaukratiet. Det
er sikkert lige så svært, som det var i Danmark for 200 år
siden. Von Randow fortsatte: Måske kunne det aftales, at der
kom nogle slesvig-holstenske elever på filmhøjskolen i Ebel-
toft. Måske kunne de vise elevfilm fra filmhøjskolen på Lü-
beckerfestdagene. Måske kunne de lægge nogle møder der-
oppe, eller vi dernede. Men DM? Han løftede beklagende
begge skuldre helt op om kinderne.

– Dette møde drejer sig kun om kontanter til mursten, sagde
jeg. Baustein hedder det. Og det var netop det svære. Kon-
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tanter var allersværest. Specielt kontanter ud af landet, og hvis
man sammen gik til fonde, var der faktisk ikke det tyske fond,
der ikke anlagde nationale synspunkter for deres bevillinger.
Det står de fleste steder udtrykkeligt i fundatserne. Der er vir-
kelig noget for EF at få luget ud i, sagde han leende, mens han
løftede armene som englevinger og uskyldigt trak os med op
til sin chef. Det var med mørke miner vi tog plads i forkon-
toret hos den højeste. Der var en let nervøs travlhed herinde.
Sekretærer jog ud og ind. Von Randow havde hele sagen i et
charteque under højre arm. Den højestes ældre sekretær, en
dame, der kunne have gjort hele krigen med, sendte os venlige
medfølende smil.

Herind kommer kun de få udvalgte, syntes hendes øjne at
sige. To embedsmænd yderligere skulle deltage i mødet. Døren
gik op, og den meget betydningsfulde mand modtog os med
åbne arme.

Først – da vi var bænkede omkring mahognibordet – spurg-
te han elegant, hvilket sprog, vi skulle forhandle på, og med
min indbyggede frækhed, ønskede jeg som ydmyg gæst i lan-
det at forhandle på værtslandets sprog, hvis de blot ville tilgive
mig de fejl, jeg måtte sige. Der var dog en enkelt ting, jeg nok
skulle undgå at gøre fejl i, sagde jeg. Det var den korrekte ud-
tale af det beløb på drei hundert tausend D-mark, som denne
rejse gjaldt.

Denne lille indledning tøede luften op på behagelig vis. Det
undgik sikkert heller ikke den allerhøjestes opmærksomhed,
at han og jeg havde samme håndmalede silkeslips på. Det var
sådan et, der kostede næsten lige så meget som to fordæk til en
Mercedes. Det vidste både han og jeg.

Det var ikke småpenge, vi sad og talte om.
– Vi kan altid få et samarbejde. Det kan vi med alle. Men

Slesvig-Holsten er de eneste, hvor vi giver nogen muligheden
for med et eneste hug at springe en række forudgående van-
skeligheder over og træde ind som medetablerende. Slesvig-
Holsten er ikke en station på en rundrejse i Europa. I er de
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eneste og de nærmeste, vi henvender os til, og selvfølgelig skal
det koste et eller andet.

– Jeg betragter kun 300. 000 DM som et symbolsk beløb.
– Den allerhøjeste skulle dog lige orientere mig om, at det

var faktisk hele budgettet for Lübeckerfilmfestdagene, jeg tal-
te så nedladende om. Og de var ellers svære nok at skaffe,
ville han gerne betro mig. Den allerhøjeste var en mand på
knap 50 år. Han var født på det tidspunkt, hvor det ikke var
moderne, at alle og enhver fik standardiseret deres ansigt ved
en korrigerende tandbehandling, når et ungt menneskes tæn-
der havde fundet på at anbringe sig lidt vel langt ude i den fri
luft, ja dennes tænder stod nærmest horisontalt ud i luften,
uden det dog anfægtede, omend det distraherede. Men da jeg
pludselig talte mig varm for at få den allerhøjeste til at forstå,
at her var der ikke var tale om Lübeckerfestdage, men et pan-
europæisk initiativ på et niveau, hvor de her fik tilbudet om
med et eneste hug at bringe sig med ind i første række ... ... Ja,
sagde jeg nærmest hakkende og stammende ude i akutte sprog-
problemer. Det er ikke noget, der møjsommeligt skal bygges
op måned for måned, som vi har måttet gøre. Det er som ...
jeg ledte efter ordene, Carl hjalp mig ikke ... jeg var oppe i for
mange omdrejninger, og jeg følte, jeg red på en bølge af sym-
pati fra embedsmændene omkring mig inclusive den allerhø-
jeste.

Så kom katastrofen: Jeg så mig om for at kunne finde det
rette rammende udtryk – og på tysk. Og så kom det:

De 300.000 DM er jo kun en ulejlighed en gang for alle,
som en tand der rykkes ud med en tang i et eneste ryk, og så
er den kureret! I et åndeløst sekund så alle embedsmændene
hen på deres høje chef og derpå på hinanden. Jeg nåede lige at
kaste et desperat blik på Carl Nørrested, så måtte jeg for him-
lens skyld videre, som om intet var sket. Jeg våsede i et væk.
Ingen tid til latter. Men jeg tør slet ikke tænke på de historier,
der den dag er gået i kantinen omkring den sympatiske von
Randows bord, eller den allerhøjestes tanker, da han hjemme
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i sengen skulle fortælle sin kone om dagens begivenheder og
herunder besøget fra Danmark.

Kort tid efter vi var kommet hjem til Danmark kom der
brev fra den højeste. Brevet var positivt og afspejlede hele den
hjertelige atmosfære ved vort møde, og det tilbød samarbejde
på en lang række områder. Brevet manglede bare en eneste
ting: En check på 300.000 DM.

Blandt det første hold elever på den europæiske filmhøj-
skole var der fire fra Schleswig-Holsten, og lederen af de Lü-
becker Filmfestdage Andrea Kunzemüller var indtrådt i film-
højskolens Advisory Committee.

Noget var der kommet ud af vores kortfilm i Kiel.
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Formanden for bestyrelsen og forstanderen møder bestyrelsen. (Original
på Fyns Stifts museum.)



Bodil Riskær udskiber elever til filmhøjskolen fra Larsens Plads i
København. (Original på Århus museum.)



Dagen før dagen

Det var sidste weekend, en rumstation af en europæisk film-
højskole stod tom før 100 elever fra 25 forskellige lande ville
ankomme i løbet af mandagen.

Bodil og jeg var på vej over i strid blæst og januarvejr. Besty-
relsen var inviteret til arbejdsweekend. Lærerne, der den sidste
tid var ansat, og hvoraf nogle allerede havde købt hus i
Ebeltoft, var alle flyttet ind. Vi skulle også have lejlighed til at
hilse på dem for første gang. Det første pilotkursus på kun 4
måneder skulle efterfølges af den officielle åbning til foråret,
og så skulle det første kursus følges op af internationale pro-
fessionelle kurser i 4 måneder. Derefter ville skolen stå åben
for det første regulære 8 måneders højskoleophold med inter-
nationale elever.

Selv dette kursus var man allerede nu begyndt at optage ele-
ver til. I høj blæst ankom vi i løbet af formiddagen og spiste en
let frokost anrettet i det elegante kobberomkransede køkken
direkte til den store hvide aula. Frokosten var tilberedt af film-
højskolens kup af en kok, den berømte chef Søren Gericke,
som var blevet antaget kort tid forinden.

Bestyrelsen skulle i denne arbejdsweekend installere sponso-
rerede telefoner på alle de 56 elevværelser, der lå som en lang
banan i en elegant bue igennem landskabet med små cham-
pignonudvækster i forskellige farver, fælles opholdsrum for
hver af de fire sammenstødende elevfløje, bananen bestod af.

Telefonerne var af den nylig ansatte tekniske chef skaffet
ved sponsorering fra B&O, og bagefter skulle turen gå rundt
til de 56 værelser med clock-radioer sponsoreret af SONY.
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Andre medlemmer af bestyrelsen lavede andre ting, medens
jeg, med borgmesterens datter til hjælp, gik rundt, og vi hjalp
hinanden med at indstille alle urene på europæisk filmhøjsko-
letid.

Sidst på eftermiddagen blev der delt papirkurve ud på de 56
værelser og i alle undervisningslokaler og andre steder. De var
billigt indkøbt fra Statsfængslet i Vridsløselille gennem statens
slots- og ejendomsindkøbskontor.

Morten Arnfred sad på hug i det store studie og skruede bor-
de sammen. To medlemmer af bestyrelsen stod og fotokopie-
rede de instrukser, som skulle udleveres til eleverne ved deres
ankomst.

Der var en livsalig aktivitet og et lettere tilbageholdt åndedræt
af forventning. Bodil var i sit es og støvsugede på kontorerne.
Og delte clockradioer ud – og skiftede de telefoner, som jeg
havde installeret, fordi jeg ikke havde været opmærksom på,
at de røde telefoner skulle installeres i den røde fløj og de blå
telefoner i den blå, ja, næsten ligegyldigt, hvor man kastede
blikket, var Bodil til stede optaget af et eller andet. Det var en
ikke tidligere nævnt detalje i hele projektet, at den europæiske
filmhøjskole af alle steder i Danmark var kommet til at ligge
på Bodils gamle skolevej ikke fem kilometer fra hendes fæd-
rene gård, hvor hendes forældre endnu boede. Hen ad efter-
middagen kom de på besøg og blev vist rundt. Også de kunne
tage del i disse lettelsens stunder, der udmøntede sig i fysisk
arbejde, som nærmest havde symbolsk, om ikke ironisk ka-
rakter.

Om aftenen skulle der være fest. Sidste weekend med huset for
os selv og afleveret af entreprenørerne kun 14 dage i forvejen
... imod 72 millioner kroner.

Forstanderen gik venligt rundt og inviterede til vinparty kl.
18 i den elegante forstanderbolig, hvor han var flyttet ind med
sin kone, sine to børn og tante Ruth, en ældre dame, som 
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forstanderparret havde besluttet sig for at medføre som ma-
scot.

Kufferter og bogkasser stod rundt omkring på gulvene, men
vi mødte op i pænt tøj klokken 18.

Det skulle også blive spændende at hilse på lærerne, som
alle ville komme til stede bortset fra en russisk lærerinde, der
havde haft vrøvl med sit pas.

Sammen med borgmester Roses kone stod jeg og talte med
en yngre sympatisk engelsk lærer. Jeg kendte ikke hans navn.
Og han kendte intet til filmhøjskolens forhistorie. Måske var
han også ligeglad. Han havde dog allerede hørt om mig. Jeg
havde også en navnebroder ved tv, havde jeg ikke? Hvem af
dem var mig? Lidt træt af filmhøjskolen fortalte jeg ham om
min nyeste idé, ideen om at lave et elevatormuseum. Sådan en
Manhattan Skyline bare med elevatorer. Splendid idea, sagde
den engelske lærer leende, og jeg havde indtryk af, at han be-
tragtede mig som en af den slags originaler, han nok ville stø-
de på en del af.

– By the way, sagde englænderen stadig leende af mit eleva-
tormuseum. – En af mine bedste venner i England er præsident
for alle OTIS-elevatorer i Afrika.

Jeg foreslog ham, at han skulle fortælle sin ven om ideen og
foreslå ham, at man lagde elevatormuseet i Egypten side om
side med pyramiderne.

– Splendid idea, lo min engelske ven nu igen, og jeg kunne se
på ham, at nu var han ikke i tvivl mere. Her havde han truffet
filmhøjskolens landsbytosse. Tiltalende mand, den englænder.

Ved middagen sad jeg sammen med Bodil over for Henning
Carlsen og hans kone Else. Han var alene taget over, fordi han
ikke ville snyde sig selv for at se de første elever ankomme. Nu
var det afskedstimen. Nu begyndte det.

Da der blev holdt taler, lænede jeg mig over mod Henning
Carlsen og sagde med lav stemme:

– Henning. Nu er det kunst at holde sin kæft.
Henning Carlsen nikkede.
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Men midt under det hele, og upåagtet af de festende gæster
stod pludselig i indgangen til den pompøse aula to piger i is-
landske sweatere. Udenfor holdt deres dampende folkevogns-
rugbrød endnu med motoren i gang. Bilen havde finske num-
merplader. Det var de to først ankommende elever. Jeg sprang
straks op og gik hen til dem, som den første til de første.

– What is this? Is it a private party ?
Det kunne man jo godt kalde det.
– Are you a teacher? spurgte den anden.
– No, I am a founder, svarede jeg. Hendes strålende øjne mi-

stede enhver glans.
– Where can I find a teacher?
Jeg udpegede betuttet en lærer, ja, jeg vidste ikke rigtig, om

det nu også var en lærer. Lidt efter var de blevet installeret på
det første elevværelse. Dette var ankomstens og afskedens
time. Vagtskifte.

Udstyret næste morgen med nogle solide tømmermænd, havde
jeg en svag erindring om, at formanden for bestyrelsen sent på
natten havde kysset mig, og vistnok – men her er jeg ikke helt
sikker – også forstanderen havde kysset mig. Måske var det
bare noget, jeg havde drømt.

På et tidspunkt kom jeg til værelset, hvor de to finske piger
var blevet anbragt. De var der ikke. Sikkert taget på sightsee-
ing i Ebeltoft. I hele mit liv har jeg aldrig set sådan et roderi.
Tværs hen over gulvet lå en brystholder så stor som sivbåden
Ra og sokker lå rodet sammen med bluser og undertøj på bor-
det, så jeg nænsomt måtte gøre plads til den skinnende røde
telefon. Kufferten på gulvet så ud, som havde den indeholdt en
tidsindstillet bombe, der var eksploderet i samme øjeblik, den
var blevet åbnet og havde blæst de to piger ud af værelset.

I løbet af mandagen ankom eleverne enkeltvis og i grupper.
Jeg så en stor Mercedes svinge ind på parkeringspladsen, og en
ung mand med skulderlangt hår stige ud og trække en kuffert
med sig. Der skulle komme en hel busfuld med 40 elever med
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færgen kl. 4. Vi besluttede ikke at afvente dem. Der var storm-
meldinger i luften. Vi havde taget afsked og sagt goddag. Ved
afskeden pegede Karen, filmhøjskolens ubetalelige sekretær
og førstekraft, en ung nordmand ud for mig. Han gik under-
ligt adresseløs rundt i aulaen.

Vil du høre historien om ham, spurgte Karen på sit slæ-
bende sensuelle århusianske. For et par måneder siden, under
en af efterårets værste storme, hvor byggeriet kun stod halvt
færdigt, kom denne unge mand drivvåd ind gennem døren på
vort kontor på rådhuset. Han havde rejst hele vejen fra Bergen
for at ansøge om at blive optaget på den europæiske filmhøj-
skole. Forstanderen og hans kone og Karen var blevet stumme
og havde trukket sig tilbage og bedt ham tage plads og vente.
Og så var de vendt tilbage til den drivvåde nordmand:

– Ved du hvad. Vi har besluttet, at du skal være den første
elev, der bliver optaget.

Den unge nordmand strålede.
Da Karen havde kørt ham op på byggegrunden, havde hun

peget elevfløjene ud for ham og sagt:
– Derovre ligger elevfløjene. Hvilket værelse vil du helst bo

i, som den første?
Det havde været for meget for den unge mand. Han var bri-

stet i gråd over al den lykke.
Nu var han der.
Den europæiske filmhøjskole kunne begynde.
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Ebeltofts lokalbefolkning inviteres på kultur- og filmaften på den europæ-
iske filmhøjskole umiddelbart efter åbningn i 1993. (Original i Folketin-
get.)



Af Billedtekst
uden billeder





Introduktion til FLUXUS

På instituttet for litteraturhistorie ved Århus Universitet i lo-
kale 322 gav en ung student den 13. maj 1982 sit bidrag til
løsningen af en opgave i kreativ indifferens (d.e. formålsløs-
hed). Han kaldte sin løsning »Bordbøn for Henry Ford«.

Hver gang du sætter dig til et bord, og før du spiser, skal du
vende hovedet i retning af Henry Fords fødested og løfte din
ene hånd, som var den knyttet om et gashåndtag, som du dre-
jer langsomt, mens du brummer bm.m.m.mum ... brummmm-
mmm ... brummmm ... m.m.m.m.

Denne bordbøn, der implicerer islam, ritualer, forbruger-
samfund m.m. fremførtes for den andægtigt lyttende forsam-
ling af en student, og bagefter diskuterede vi, hvorledes bord-
bønnen kunne realiseres ved at sammenstille den med andre
eksisterende bordbønner til en lille bønnebog, der f.eks. kunne
udgives af Det Danske Bibelselskab i samarbejde med Ford
Motor Co.

Studenten hed Jan Kjær Andersen.
Karen-Maria Bille fra styringsgruppen, der havde organise-

ret sammenkomsten mellem studenterne og mig omkring den
moderne intermediakunst gav, som sit eget forslag, næste år at
ville udskifte alle verdslige helligdage i en kalender med »Ka-
ren-Maria Billes personlige helligdage«, trykt og udgivet med
flag- og fridage for alle Karen-Marias helligdage.

Studenterne troede nok fra starten, at de skulle sidde og
høre foredrag i 6 timer – jeg var nemlig blevet indbudt til at
holde 6 foredrag om FLUXUS – men de blev hurtigt vækket til
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en eksamens barske virkelighed, da de, efter de havde indtaget
deres pladser, hver fik et eksemplar af følgende eksamensop-
gave udleveret:

Oprettelse, udvikling og afvikling af en opgave.
Opgaven skal være kunst.
Opgaven, der havde en varighed af 6 timer havde eksamens-

værdi.
Studenterne kunne gennem løsningen opnå retten til at kal-

de sig artologer.

Til opgaven var givet følgende kommentar:
Der oprettes et studium og stilles en opgave.
Løsningen er den afsluttende eksamen. Ved at oprette studi-

et, udvikle det med eksamen og afvikle det hele igen, er selve
opgaven en del af løsningsmængden og kan således tjene som
eksempel på en løsning.

Betegnelsen »artolog« er et forsøg på at finde en betegnelse
for de kunstnere, der arbejder med komplicerede sagsforhold
sammen med andre kunstnere.

Artologen arbejder med kreativ indifferens, formålsløshed,
afpersonificeringer og implikationer, uspecialiseret, og altid
marginalt.

I teorien kan enhver udføre kunstnerisk arbejde.
Kunst kan indgå i alle sammenhænge.
Management er f.eks. også et kunstværk.
Der eksisterer et samspil mellem kunstnere og ikke-kunstne-

re, der gør kunstnerbegrebet hult.
Der er mellem et kunstværk og et almindeligt menneskes ad-

færd lighedspunkter, der gør talen om kunstværker, som af-
grænsede fysiske manifestationer, hul.

Kunsten arbejder sig frem imod mediefrigjort og person-
frigjort status.

Futuristerne og dadaisterne var de første til at begynde den-
ne udvikling i vor tid.
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Det er et udtryk for ufrihed i kunsten, hvis denne udvikling
ikke kan fortsætte.

Enhver persons adfærd er principielt af samme orden som
enhver kunstners.

Kunstneren i konventionel forstand er betegnelsen for en
borgerlig, d.v.s. samfundsafhængig profession. Vi kan sætte
lighedstegn mellem en konventionel billedkunstner og en
hvilken som helst anden fabrikant.

Vi vil her beskæftige os med, hvordan de nye kunstnere fra
århundredets midte søger at fremme udviklingen og søger
sammenhæng mellem kunst og almen adfærd.

Vi vil i første række beskrive de nye kunstideer, der er nul-
stillinger, kreativ indifferens og formålsløshed.

Nulstillinger og kreativ indifferens er udtryk for aktivitets-
niveau og præstationsafvisning. Formålsløshed og nuhed er to
udtryk for et og det samme, idet kunstværk, der ikke har
nuhed, men lever i sin fortid er et udtryk for konformitet, me-
dens det, hvis det levede i en hensigt for fremtiden, en mission,
en opgave, ville udtrykke et behov, hvilket også er fremmed
for et kunstværk. Dette er et kritisabelt punkt ved at stille op-
gaver. Kunstværket skaber og løser selv sine opgaver. Det er
for de kunstnere vi skal tale om af betydning, at kunstværket
lever i nøjagtig det øjeblik, det befinder sig i, og ved nulstillin-
gen formulerer man sig mindst muligt for at bane vej for den
største generalisering, det største definitionsområde, den yder-
ste, den største, implikation, og samtidig: En afpersonificering,
der betyder generel formulering igen, samt mulighed for en-
hver anden til enhver tid at tage ideen op uanset der bliver tale
om forskelligt forløb fra gang til gang hver gang projektet
fremstilles, nærmest som et »skuespil«, der er nedskrevet, eller
et partitur.

Også tilfældighedsprincippet spiller en rolle, men det er led
i formålsløsheden.
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Vi nulstiller:
Tag en sætning. Placer ordene på listeform, f.eks. i alfabetisk
orden. Sætningens mening er nulstillet ved kreativ indifferens.

Denne aktivitet anses for første præsentation af concept art
fra 1954 af Henry Flynt, USA.

Tag en lænestol. Stil stolen på en scene. Gå frem og læg en
buket blomster på stolen og buk dybt for publikum. Dette digt
opført i Zürich ved en dadaistisk forestilling i 1917 af Walter
Serner bar titlen POEM (fra Jeff Berner: Astronauts of inner
space). Stolen spiller en betydelig rolle inden for den kunst, vi
skal tale om som FLUXUS. Jeg har før udtrykt det således, at
skulle der en gang laves et monument over denne kunstret-
ning, vi taler om, måtte det bestå i en tom stol på en åben
plads. Heri kan alle sætte sig. Det er der bare ingen grund til.
Men et monument er den eneste måde i allegorisk form at do-
kumentere en serie begivenheder på.

John Lennon, gift med Yoko Ono, som var med fra FLU-
XUS’s start har i 1973 foreslået et toilet med kogende vand
som variant af stolen.

George Maciunas, grundlæggeren af FLUXUS, har skrevet
en komposition for klaver, hvor alle klaverets strenge er
spændt til at give samme tone. Spil et stykke klassisk musik på
klaveret. Denne sidestilling af alle toner er en måde at nulstille
på. Kreativ indifferens.

En håndværker laver en maskine. Tryk på start! Trykket ud-
løser en jernfinger, der springer frem og trykker på stop, hvor-
efter fingeren trækker sig tilbage.

Jean Tingueley konstruerede formålsløse maskiner (fransk
nouveau realisme).

George Brecht (FLUXUS) konstruerer i 1978 nogle skibs-
skruer, således at de, når de sættes i maximal hastighed, får
skibet til at stå helt stille på stedet.

Dette er et langt bedre kunstværk end en almindelig skibs-
skrue, der driver et skib frem. Thi ved iagttagelse af en sådan
stor skrue vil det virke forstyrrende og ubalanceret for be-
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tragtningen, hvis man skal forestille sig, at den – om den snur-
rede rundt – hurtigt forsvandt ud af synsfeltet og dermed tip-
pede det billede af sig selv, beskueren stod og betragtede. Hvor
skulle den dog hen? Det er billedmæssigt mere korrekt at vide,
at skruen bliver på stedet, også selvom den snurrer rundt. Et
kunstværk skal holde sig inden for sig selv. Det skal ingen ste-
der hen. Derfor duer en almindelig skibsskrue ingenting til.
Dens bestemmelse er at løbe sin vej. 

Gruppe ZAJ (FLUXUS, Madrid) tager en kalender. De gør
den til en evighedskalender ved at lave 4 huller som åben plads
for skiftende datoer og årstal. Ved ikke at formulere noget spe-
cifikt bringer gruppen ZAJ den højeste kvalitet af kunst, der
åbner mulighed for enhver fri fortolkning. Et kunstværk fore-
stillende en kalender kan kun være en evighedskalender under
den ene eller den anden form. Hvis der f.eks. stod den 13.5.
1982, så ville alle spørge, hvad sker der den dag, eller hvad
skete der den dag, og samtidig ikke i fjerneste grad interessere
sig for datoen som dato, begrebet »en dato«. Ved netop ikke
at specificere den henleder man opmærksomheden på den som
på en tom stol, der er det uformulerede digt, eller rettere den
uformulerede person, der er karakteriseret ved, at han ikke
sidder på den stol. Tingen afpersonificeres. Enhver formuler-
ing er en indskrænkning.

Aversionen imod at udtale sig om konkrete ting gør det nød-
vendigt at dyrke tilfældigheden som motiv, og mange kunst-
nere har udviklet det tilfældige.

Dadaisten Marcel Duchamp forsøgte ved hjælp af legetøjs-
tog at fordele toner tilfældigt. Han stod i stuen ved siden af og
kastede noder ind gennem døren, mens han prøvede at ramme
de kørende åbne godsvogne i legetøjstoget.

Ein Bild macht einem blind, siger Dieter Rot. 
Den amerikanske balletdanser Terry Riley (FLUXUS) tager

altid et par dansetrin, mens han underskriver sig. Det gør han,
for at hans underskrift hele tiden skal fremkomme forskellig
fra tidligere. Kreativ indifferens. Man behøver ikke gå på kon-
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servatoriet, balletskolen eller det Kgl. Akademi, for at lære at
finde dette. Det lærer man heller slet ikke sådanne steder. Men
man skal tage sig selv alvorligt.

Send skyer til Torontos skysamlinger (Send clouds to the To-
ronto collection of clouds). 

Bygen vej, der former ordet »home«, over en strækning på 5
km, siger Jiri Valoch i CSSR.

Ryg en cigaret fra begge ender samtidig, siger Arthur Køpcke.
Man nulstiller næsten mest betingelsesløst ved at foreslå en
umulighed som kunstens virkelighed.

Lav en bog, hvor den ene side er Niagara Falls, siger Alison
Knowles. Kan vi opdage andre?

Vi kan starte en fabrik, der beholder sit overskud inde i fa-
brikken (William Louis Sørensen), fremstiller talenttabletter
(KP) og underskriver alle forretningsbreve med navnene på
nogle af verdenshistoriens største komponister (Eric Andersen).

Vi har brug for disse talenttabletter til ikke-kunstnere, så de
i en fart kan blive kunstnere igen.

Richard M. Nixons mindetoilet, stod der på en lille lap pa-
pir, jeg modtog med posten fra Canada.

Hvis I spørger mig om alt dette, hvoraf noget må være be-
kendt for den, der har læst mine tidligere bøger, om alt dette er
»Kejserens nye klæder«, er der kun at sige: Jo, det er det. Men
det er kunstnerne selv, der råber: Han har jo ikke noget på! Og
se, det er en helt anden historie. Det er i meget høj grad for-
skellen på eventyret og virkeligheden set fra kunstnerne i 60-
erne og videre frem.

Den stillede opgave indeholder, som I ser, et eksempel på sin
egen løsning, så mere behøver vi ikke at sige om det.

I forsynes alle med en abe på skulderen, jeg forsynes med
»tid til rådighed«, og jeg forholder mig til, at I er studenter, der
går på en uddannelsesanstalt, hvorfra det er jeres selvvalgte

704



bestemmelse at tage en serie eksaminer, som f.eks. denne. Så
kan I selv vælge, om I vil tage den.

Kun dette skal jeg her kommentere selve opgaven med:
praktisk talt enhver adfærd vil henhøre under opgavens løs-
ningsmængde, ethvert kunstværk, enhver virksomhed.

To studenter henter et spil skak og sætter sig til at spille skak.
Dette kunne være et andet eksempel på en løsning: De opret-
ter, udvikler og afvikler den virksomhed, det er at spille skak.
Men hvis de havde spillet et uorganiseret 6 personers skak-
parti, så var det et gammelt FLUXUS-stykke (Bedre endnu er
det formuleret: 5 personer, hvor man hveranden gang kommer
til at spille imod sig selv).

Der er kvalitetsforskelle i adfærd.
Enhver idiot kan oprette en virksomhed, og enhver idiot

kan sætte sig ned og male et billede, lave kunst, som man siger.
Det ægte kunstneriske består her, som der, som alle vegne, i

den ganske lille drejning, der ændrer totaliteten totalt.
Men ingen behøver gå på konservatoriet eller det Kgl. Aka-

demi for at lære sig at udøve den kreativitet. Også som studen-
ter er det praktisk at kunne få gode ideer til de små drejninger,
der ændrer alt totalt.



Hvad er FLUXUS?

Da 12 kunstnere fra hele verden mødtes i Nikolaj Kirke, 30 år
efter de første FLUXUS-forestillinger faldt det uundgåelige
spørgsmål ved pressemødet: Hvad er FLUXUS?

Ejendommeligt nok syntes der ved den lejlighed at være
bred enighed om at betegne FLUXUS som et netværk.

Måske skyldes enigheden, at dette udsagn siger meget lidt,
og måske fortæller det først og fremmest noget om, hvad FLU-
XUS har udviklet sig til i de 30 år. Der var dog også lige så
bred enighed om, at var der 12 kunstnere til stede, så var der
også 12 forskellige definitioner. Skulle man sige noget, der var
lige så intetsigende som, at FLUXUS er et netværk, kunne man
passende sige, at FLUXUS er det, der udøves af FLUXUS-
kunstnerne, og så kan det der med netværket måske godt finde
sin plads, for optages man ikke i netværket, er man altså ikke
FLUXUS-kunstner, og omvendt.

Men det vil jeg heller ikke skrive under på, selvom man kan
sige, at man med fordel kan benytte et andet navn end FLU-
XUS, hvad mange forestillinger i jubilæumsåret da også har
gjort. »Da Capo« og »in the spirit of FLUXUS« er bare to af
dem. Jubilæumsarrangementet i København, Malmø, Wies-
baden og New York skulle gå under navnet »EXCELLENT«,
men det var kun på papiret. I almindelig omtale benyttes be-
tegnelsen 30 års jubilæet for FLUXUS.

For nogle år siden havde jeg besøg af Dick Higgins i mit store
atelier ved Christianshavns Kanal, og vi diskuterede defini-
tioner af FLUXUS på baggrund af opslag i forskellige leksika,
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bl.a. Gyldendals. Vi var begge enige om, at Gyldendals defini-
tion var helt utilstrækkelig, og vi satte os hen i hver sin ende af
atelieret og skrev her vor definition, som vi bagefter sammen-
skrev. Den kom (på dansk) til at lyde således:

En kunstretning og en kunstnergruppe, organiseret og navn-
givet i 1961 af George Maciunas (1932-1978). Retningen la-
ver kreative spil, bl.a. instrumenter, bøger m.m., konceptuelle
opførelser (performances), udkrystalliseringer fra hverdagen i
en uspecialiseret fantasi under betegnelsen »FLUX-events«,
eller »FLUX-concerts«. Nogle er kunstnere, f.eks. George
Brecht og Dick Higgins var elever af komponisten John Cage
og aktive før FI.

Internationalt omfatter gruppen amerikanerne Alison
Knowles, Emmett Williams og Robert Watts, koreaneren
Nam June Pail, japanerne Ay-O, Mieko Shiomi, Yoko Ono,
Takehisa Kosugi, og en snes andre. 

I 1962 fandt vigtige FLUXUS-koncerter sted i Wiesbaden,
London, Amsterdam, Paris og i København i Kunstbiblioteket
i Nikolaj Kirke, hvor de vigtigste danske deltagere var Arthur
Køpcke og Eric Andersen.

Efter 1965 udgav FI. publikationer i form af »FLUX-
BOXE«, multipler og samlinger.

Til forskel fra dadaismen og futurismen, med hvilke FI har
visse træk tilfælles, er gruppen aldrig blevet splittet, og »FLU-
XUS-koncerter« opføres stadig lejlighedsvis.

Denne definition blev nedskrevet i 1987 beregnet på brug i
Danmark ved affattelsen af nye leksika eller kunsthåndbøger.





Af Unoder





Francesco Conz – en italiensk mæcen

I Verona bor Francesco Conz. Han står omhyggeligt opført i
alle FLUXUS-kunstneres adresselister. Hos mig stod han op-
ført med et spørgsmålstegn. Adresselisten er en FLUXUS-
kunstners vigtigste bagage. Står man ikke på en FLUXUS-
kunstners adresseliste, er man out.

Dick Higgins spurgte mig engang, om jeg ønskede mig no-
get af ham, og jeg sagde, at jeg ikke kunne tænke mig noget
mere værdifuldt end en kopi af hans adresseliste. Dick Higgins
havde den ejendommelighed, at han altid havde to brystlom-
mer i sine skjorter, når han var på rejse. I den ene lagde han
små kort med notater om, hvad han havde lovet hvem, hvor-
efter han ekspederede kortene, når han vendte hjem. I den an-
den lomme havde han navne og adresser på personer, han hav-
de mødt, og som han ønskede optaget i sit adressekartotek.

Nogen tid efter modtog jeg fra et amerikansk datafirma en
udskrift bestående af 2.442 navne og adresser fra hele verden
sorteret efter lande. Listen, der var udskrevet på labels, var
ledsaget af en diskret regning for udskriften på flere hundrede
dollars.

FLUXUS er ingen loge, men alligevel er den en loge. Måske
er det en efterladenskab fra stifteren, George Maciunas’ side.
Han havde det med at sortere kunstnere ind og ud af sin
adresseliste, alt efter hvorvidt han havde ekskommunikeret
dem eller ej. Da Karlheinz Stockhausen i slutningen af 50’erne
gav koncert i New York, benyttede George Maciunas lige så
stille lejligheden til at ekskommunikere ham. Joseph Beuys
blev på et senere tidspunkt ekskommunikeret for sit politiske
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engagement, Wolf Vostell for sit ekspressionistiske udtryk,
Charlotte Moormann for guderne skal vide hvad, og mange
flere.

Adresselisterne danner en besynderlig baggrund for en af de
ejendommeligste kunstbevægelser efter FLUXUS, nemlig
»Mail Art«, hvor deltagerne kun kommunikerer deres arbejde
til de personer, der står på deres adresselister. Typisk sker det i
form af en indbydelse til at give sit bud på et eller andet tema.
»All about the Arch of Noah« eller andet. De, der besvarer
indbydelsen, kan være sikre på at modtage et eksemplar af de
øvrige indsenderes bud postalt. Til gengæld er der ingen an-
dre, der modtager nogen oplysninger om Mail Art-projektet,
hvilket gør, at Mail Art sjældent eller aldrig omtales i pressen
– ikke engang i kunstpressen – og man leder forgæves efter ud-
trykket i f.eks. et Gyldendal-leksikon.

Min kone og jeg tog til Verona på sølvbryllupsrejse, og da
jeg kom til at tænke på det navn, jeg havde stående på min
adresseliste fra Verona, ringede jeg op til Francesco Conz. Så-
ledes benytter alle deres adresseliste. Står man opført på mod-
tagerens adresseliste, er man sikker på en gæstfri modtagelse.

Francesco Conz bad os omgående afbestille vort hotelvæ-
relse og flytte hen til sig. Han boede i den gamle bydel på Via
Quirinale. På hans skrivebord så jeg et eksemplar af den nylig
udkomne bog Correspondance Art fra San Francisco. I den
bog står jeg omtalt som stifter af svensk Mail Art, hvilket jeg
intet som helst har haft med at gøre. Måske havde Francesco
Conz set mit navn i den bog, hvis jeg da ikke havde stået på
hans adresseliste.

Francesco Conz nedstammer fra en af Norditaliens mest
velhavende familier. Hans ansigt har skarpe jødiske træk og
livfulde øjne. Et prægtigt kejser Franz Joseph-skæg pryder
hans overlæbe, og han er iført fantastiske veste og hatte – ja,
dette sagt i flertal, for han skifter tøj flere gange om dagen og
har måske en af Italiens største garderober.

Han virker over for FLUXUS-kunstnerne som en blanding
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af mæcen, bogudgiver og levemand; han er et menneske, som
betragter selve mødet med FLUXUS-kunstnerne som de egent-
lige kunstværker i sit liv. Og den betragtning er der jo ganske
meget FLUXUS i.

Vi fik anvist en meget sparsomt møbleret lejlighed i det
gamle hus. Hans navn stod på døren i et prangende messing-
skilt. Han boede selv bag en solid jerndør i lejligheden oven-
over, der var luksuriøst udstyret, men absolut intet navn havde
på døren. Han var blevet skilt for nogle år siden – alle FLUX-
US-kunstnerne kendte til den historie. Hans fraskilte kone
havde giftet sig med en dommer, og tilsammen jagtede de – i
forening med alle relevante italienske myndigheder – den
stakkels Francesco for underholdsbidrag. Og om det så skulle
koste ham livet, ønskede han ikke at betale en krone til den
bortløbne. Fogeden kunne i hvert fald ikke pege på noget i den
lille lejlighed med hans navn på, som han havde overdraget til
os. Han ejede ikke en krone i Italien. Hans bankkonti stod i
Wien eller München, og for at udtrykke sin foragt for Italien
udtalte han sit navn Frantz Contz.

»Sa vie conjugale est une histoire FLUXUS en soi« har Ben
Vautier skrevet om ham. Inden for døren i luksuslejligheden
ovenpå stod en stor flyvebombe. Den var et fredssymbolise-
rende kunstværk af den amerikanske Charlotte Moormann,
hjembragt personligt fra USA. Han havde haft noget vrøvl i
tolden, da han besvarede toldernes spørgsmål med, at det ind-
førte var en bombe. Sådant måtte ikke importeres! Han for-
klarede om sine fortrædeligheder, når han skulle udføre kunst-
værker til udstilling i udlandet. Der var det en lettelse at kalde
det en bombe. Hvis han kaldte det et kunstværk, kunne det
italienske toldvæsen bruge flere dage på at give udførselstilla-
delse. Kunst ville Italien ikke af med!

Francesco Conz havde stribevis af selvskabte plager med
told-, skatte- og alle tænkelige andre offentlige institutioner.
Han satte en ære i at være på flugt. Et eller andet sted inden i
ham tror jeg han følte sig som en Robin Hood den fredløse.
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Han fortalte, at han netop havde modtaget en gul Folke-
vogn, som han havde købt i USA. Transporten hjem havde
kostet betydeligt mere end Folkevognen. Dens kunstneriske
værdi bestod i, at fire FLUXUS-kunstnere havde kørt tværs
over USA i den. Han var en udpræget fetichdyrker, og der var
identitet mellem en ting, der havde været i forbindelse med en
kunstner, og kunst selv. Han skelnede her ikke mellem kunst-
værket, som var udført af kunstneren, kunstneren selv eller
kunstnerens lommetørklæde.

Jeg spurgte Francesco Conz, hvor han havde den Folke-
vogn. Han havde naturligvis alle sine kunstgenstande af
FLUXUS-kunstnere omhyggeligt gemt væk i fire eller fem godt
skjulte depoter. I løbet af de dage, vi tilbragte i Verona, nåede
jeg at se de tre af denne ejendommelige mæcens depoter. På vej
gennem Verona til hans forskellige gemmesteder passerede vi
stribevis af små værtshuse, hvor han absolut skulle have os
med ind, og hvor han præsenterede os for værten og de lokale
gæster, som alle kendte Francesco.

Jeg skulle hurtigt opdage, at han satte en ære i at præsentere
mig som fodboldspilleren Preben Elkjærs far, og det var lige i
de dage, hvor den danske fodboldstjerne som spiller for en be-
rømt fodboldklub i Verona, havde scoret og vundet byen sej-
ren i den italienske liga. Der blev fotograferet. Hvem skulle
ikke have et fotografi af den berømte foldboldstjernes far. Pre-
ben Elkjær var hele Veronas superhelt.

Runde smilende kroværter fandt billeder frem på væggen,
hvor hele fodboldholdet sad, og jeg havde fået det problem, at
jeg slet ikke vidste, hvordan min søn, Preben, så ud. Men jeg
skrev flot min autograf nede i fotografiets hjørne. I en enkelt
kro kom nogle gæster hen til mig og forærede mig den itali-
enske fodboldklubs flag i strålende farver.

Francesco Conz førte selv an i fotograferingen – selv når
han kørte hæsblæsende igennem de smalle gader. Bedst som
han kørte, løftede han sit kamera og fotograferede mig. Når vi
holdt foran rødt lys, sprang han hurtigt ud af bilen og løb hen
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til forruden, bag hvilken jeg sad, for at tage et billede – nej, to
billeder, tre billeder.

Han havde i tusindvis af fotografier af FLUXUS-kunstnere
og FLUXUS-begivenheder. Han rejste gerne verden rundt til
de steder, hvor en FLUXUS-begivenhed fandt sted, og det uan-
set om det var i Australien eller Japan. Han havde til stadighed
én eller flere FLUXUS-kunstnere boende i forskellige lejlig-
heder, han ejede, og han udgav luksusudgaver eller objekter af
kunstnerne, ofte lange gobeliner eller flere meter høje og brede
kuriositeter.

Francesco Conz ønskede ikke bare at fotografere Bodil og
mig. Vi skulle også skrive, tegne eller lave et projekt til hans
gæstebog. Og da det var overstået, havde han også en gæste-
bog, som han forberedte til sin søn, der boede sammen med
hans fraskilte kone. Da det var gjort, fortalte han, at han hav-
de endnu en søn, som også havde en gæstebog. Som han gerne
ville have vi indførte et andet projekt i.

På sine rejser skrev Francesco Conz breve til sine to sønner,
som han ikke havde samkvemsret med. Han adresserede bre-
vene til sin egen adresse i Verona, og når han kom hjem, gemte
han – formentlig med en tåre i øjenkrogene, men mest sand-
synligt stortudende, for der var ingen tvivl om Francescos
store tunge hjerte – brevene bort, så hans børn en dag, hvor
han ikke var længere, kunne få disse breve udleveret og lære
deres far at kende – måske også lære at hade den skurk af en
mor og hendes nye mand, dommeren.

En dag havde han fået den idé, at jeg skulle videofilmes. Tre
timer. Og den dag, sagde han, skulle der ikke drikkes noget
som helst. Om morgenen nåede jeg lige at se en hånd forsvin-
de ind i køleskabet med et tomt ølglas. Jeg sagde, at jeg havde
forstået, at den dag skulle der videofilmes og ikke drikkes.
Det var kun nødvendig medicin, forklarede Francesco Conz
med et let sygeligt udtryk i det sunde ansigt og armene opgi-
vende udbredt, som skulle han inden længe flyve til himmels.
Jeg åbnede køleskabet og lugtede til glasset. Det var den re-
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neste duft af Fernet Branca – et helt ølglas uden en dråbe til-
bage.

Han havde daglig været livsfarlig at køre bil med efter klok-
ken 12 frokost. Ganske vist havde han moret sig med at vise
os en anbefaling, han havde fra Buckingham Palaces house-
hold, hvor han i sin ungdom havde været ansat i køkkenet.
Anbefalingen lød bl.a. på, at Mr Francesco Conz was sober.
Det lo han meget højt og meget hjerteligt over. Havde jeg rig-
tig læst det? Jeg måtte læse det igen, og han skulle lige tage et
fotografi af mig, mens jeg stod og læste det.

Det lykkedes virkelig at optage 3 timers videofilm, hvor
Francesco havde ansat en buschauffør, som var amatørvideo-
entusiast, til at stå for optagelserne, hvor jeg forsøgte på en-
gelsk at fortælle om mine erindringer om FLUXUS i Køben-
havn. Francesco lå på en albue udstrakt så lang han var, på
gulvet foran mig. Indimellem – men uden at forstyrre – krøb
han under kameravinklens rækkevidde og hen til køleskabet
for at tage sin medicin, for derefter at vende tilbage på gulvet
igen foran mine fødder. Når det gik rigtig løs og jeg talte mig
varm, knyttede han en næve i demonstrativ tavshed for ikke at
forstyrre optagelserne, bøjede armen og slog sig på overar-
mens muskel med et begejstret udtryk i ansigtet og strålende
øjne. Det må være pragtfuldt at være katolsk præst og mod-
tage hans konfessioner!

Francesco havde som nævnt en mærkelig blanding af begej-
string for kunst og kunstfetichisme, og hans fetichisme angik
naturligvis også hans egen person. Han præsenterede os for
sine hatte, hvoraf han havde flere hundrede. Bodil prøvede
dem, og Francesco skulle have et billede af Bodil med alle hat-
tene på. Det var en dyrebar mannequinopvisning, og for os
kunne Verona godt beholde sig selv, blot vi havde vores Fran-
cesco. Han havde naturligvis også flere hundrede par sko og
veste, hvortil kom habitter. Han skiftede tøj cirka hver anden
time.

Da vi en dag kørte – eller susede, som det nærmere må be-
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tegnes – efter klokken 12 frokost, gennem Veronas gader, ad-
varede jeg ham om de internationale regler for spirituskørsel.

– Forbudt! Forbudt her i Verona? Aldrig!
Jeg udtrykte min tvivl om, at dette land som det eneste i ver-

den ikke skulle have nogen spirituslovgivning for automobil-
førere. Hans bil var en gammel skrammelkasse. Men den var
fyldt til bristepunktet med Francescos spiritusånde, og nu,
hvor jeg havde provokeret ham, slog hans øjne gnister. Nu
skulle jeg bare se, hvad der var forbudt, og hvad der ikke var
forbudt. Kunne jeg se de to betjente henne på det modsatte ga-
dehjørne? Det kunne jeg, og Francesco greb hårdt i rattet og
styrede lige skråt over gaden, mens andre biler måtte bremse
og styre udenom med fagter i luften og forbandelser ud gen-
nem vinduet.

Francesco standsede bilen foran de to betjente, og de førte
en samtale på italiensk. Jeg er ikke sikker, men jeg synes, jeg
opfattede navnet Preben Elkjær. Hvorom alting var, vinkede
betjentene blot begejstret farvel til ham og gjorde honnør for
mig, mens han i et hug og et stød satte bilen i bevægelse igen.

Da vi kom hjem fra Verona til København, sendte Bodil en
takkehilsen til Francesco Conz. Det var en hattebørste, en lang
krum børste, som slet ikke fremstilles mere, men som blev
brugt i ethvert borgerhjem i tidligere tider. Fjorten dage efter
kom børsten retur fra Verona. Francesco Conz havde vedlagt
et lille kort til Bodil:

– Du har glemt at signere børsten!
Et FLUXUS-projekt, som Francesco Conz havde under ud-

arbejdelse, mens vi var i Verona, og som jeg fik lov til at delta-
ge i, var af den amerikanske FLUXUS-kunstner Robert Watts.
Projektet bestod af et antal – måske tyve, måske halvtreds –
farvestrålende skydeskiver. Hver gang Francesco Conz traf en
FLUXUS-kunstner, blev denne bedt om at skyde 3 pile i en af
skydeskiverne, altså en skydeskive for hver kunstner. På et lille
værksted ude i byen havde han fået pilespidserne spidset og
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slebet, således at de var strengt ulovlige. Så blev de anbragt på
en moderne armbrøst, og kunstneren kunne selv bestemme,
hvor langt fra eller tæt på han ønskede at stå. Pilene havde far-
vestrålende halefjer, og mens man skød, stod Francesco natur-
ligvis lige op ad én og tog billeder.

Bagefter blev pilene skruet ud, mens pilespidserne blev sid-
dende, hvor de havde ramt. Det var meningen med tiden på
denne måde at fremstille en fuldt færdig udstilling, der let lod
sig transportere, og hvor man kunne studere, hvor de enkelte
FLUXUS-kunstnere hver især havde ramt.

Der findes rundt om i Europa nogle få excentrikere tilbage,
hvor de gamle FLUXUS-kunstnere eller i hvert fald nogle af
dem – rejser til og bor for kortere eller længere tid. Det er som
gamle tiders mæcenater. En spansk greve har et slot syd for
Paris, Foundation Danae, hvor FLUXUS-kunstnere altid er
velkomne.

Længere sydpå i Italien bor en dame, som også altid har
FLUXUS-kunstnere boende. Hun hedder Rosanne Chiessi og
bor i Parma.

Francesco Conz har ud over sine italienske besiddelser et
slot i Østrig, hvortil han inviterer digtere fra hele verden.
Hvad de måtte skrive, udgiver han. Slottets attraktion er, at
det permanent bebos af Ezra Pounds enke.

FLUXUS-kunstnerne er kommet på excentrikernes helt per-
sonlige plejehjem.

Og de har det godt.



Med QE2 og en idé til New York

Southampton syntes ikke større end en legetøjsby, da det kæm-
pemæssige skib Queen Elizabeth 2 anløb ved frokosttid i højt,
frisk blæsende solskin. Den havde kun en kæmpemæssig sko-
rsten. Dens forgænger havde haft to, og dens forgænger igen,
Queen Mary, havde haft tre. Men denne her var så stor som
tre tilsammen, stablet oven på hinanden.

Fra den modsatte ende af byen kunne vi følge den over tag-
ryggene, majestætisk, med upåvirkelig adstadighed, anløbe
havnen.

Belæsset med kufferter, penge og forventninger trådte vi få ti-
mer senere ind i den kæmpestore ventesal, der nærmest kunne
minde om et luksuriøst udstyret pakhus eller et pakhus, hvor
godset i form af lænestole og borde simpelthen var pakket ud.

Dæmpet, som fra et stormagasins højttalere, lød koret fra
Beethovens niende symfoni, An die Freude.

Et stort opbud af sikkerhedsforanstaltninger skulle passe-
res, før vi kom om bord.

Vi blev udstyret med et gyldent kreditkort fra Cunard Line.
Der ville ikke eksistere noget så tarveligt som penge om bord.

Der var mange trapper op. Men derefter kunne man i det
sene eftermiddagslys stå på dækket bøjet over rælingen og se
ned på kajen, som så man ned på en torveplads fra taget af et
otteetagers hus.

Herrer med stråhatte krydsede dækket på vej til rælingen
for at se ned. Damer i lyserødt, herrer i skarpe pressefolder.
Kameraer på maven, og videokameraer, der snurrede. Alt tøj
så ud, som var det købt dagen forinden. Således kunne det
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godt minde om en kostumeprøve kort før en teaterpremiere.
Stribede bukser, ternede kjoler, ubetalelige jakker og sweatre.
Lange næser, undersøgende øjne, højtidelige ældre og unge
par, hånd i hånd.

Dybt nede på kajen stod nu opstillet et 16-mands hornor-
kester. Sollyset skinnede i messinginstrumenterne. De begynd-
te at spille We’re sailing, og stewarder begyndte at gå omkring
iblandt passagererne, der alle var samlet oppe på dækket, og
hældte champagne op i éngangsglas, der lignede den skinbar-
ligste krystal.

Med en dyb, klangfuld, uforglemmelig, ukomponeret tone
tudede QE2 ud fra vores verden og skred i den sene eftermid-
dagstime af sted på sin lange rejse.

Vi rejste den vej, millioner af emigranter havde rejst på deres
vej til det forjættede land.

Ved at trykke på kanalknap 1 på fjernsynet i kahytten kun-
ne vi løbende holde os orienteret om vejrudsigt og kurs, posi-
tion og bølgernes »state«. Ved at trykke på kanal 3-knappen
kunne vi bestandig holde os her og nu-orienteret om, hvordan
havet omkring os så ud. Kanal 3 var nemlig forbundet med et
videokamera anbragt på broen, og det faste billede, der vistes
døgnet rundt i de fire et halvt døgn, turen over Atlanterhavet
varede, var udsigten lige frem for skibet med den kæmpemæs-
sige hvide stævn i forgrunden, og denne første dag, med solen
i øjnene ind imellem skyer i vest.

En flaske champagne stod og ventede os i kahytten. Det var en
hilsen fra børnene, og vi sad lidt betuttede og talte vores penge
og læste i de mange papirer, som lå på natbordene med oplys-
ninger om denne første aftens begivenheder.

En daglig avis, indeholdende nyheder om verden om bord –
den eneste verden, der eksisterede for os – blev hver morgen
lige så stille skubbet ind under kahytsdøren sammen med invi-
tationen til dagens cocktailparty hos den ene eller den anden
af skibets officerer.
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Det var luksus. Stilfærdig engelsk luksus. 1.000 ansatte til at
gøre livet behageligt for 1.500 passagerer.

Hvad skulle vi dog have gjort uden englændernes kolonitid,
hvor de lærte, hvordan man kan opnå følelsen af at eje hele
verden uden at bekymre sig om den?

Vi var i bugen af en kæmpehval. Et system af gange og trap-
per, brede, luksuriøse, førende hid og did, der gennemskar det
store skib, op og hen og ned, til restauranter, til barer, til en
varietésal med plads til 800 passagerer eller biograf eller ...
synagoge!

Tæpper, trapper og trapper igen, lydløse elevatorer, og mens
lineren forlod England, kunne man højt oppe fra broen i af-
tenskumringen se forbisejlingen af øen Wright og de glødende
farver inde på bredden, gadelamper som lange rækker af glø-
dende cigarer, bag hvilke usynlige blikke fulgte os på vej bort,
og under lygterne små krat af engelske mustacher alle vegne.

Forude lå Atlanterhavet og bag havet – Amerika.
Det er ikke stedet her at skildre livet om bord. Så spænden-

de var det heller ikke. Ugebladene skulle sende en reporter på
sådan en tur. To en halv ton af den lækreste mad blev daglig
smidt over bord, uspiste rester fra de mange måltider, hvor det
seneste var en midnatsbuffet med skaldyr og frugter og ende-
løse opstillinger af det lækreste til at friste den allerede mætte.
Ja, der var også motionscentre og menukort med kaloriefat-
tige anbefalinger og en joggingbane af helt tilfredsstillende
længde rundt på kryds og tværs igennem det kæmpestore skib.

Ved swimmingpoolen serveredes hver eftermiddag iste fra
store kolde mælkejunger. Tjenere gik stilfærdigt rundt for at
vente på det mindste vink. Man vænnede sig hurtigt til at
betragte det hele som en selvfølgelighed.

En tidlig morgen, den femte dag, sejlede Queen Elizabeth 2
ind i New Yorks havn med helikoptere svævende over skor-
stenen og havnebåde sprøjtende med kaskader af vand til hil-
sen og velkomst til en ny verden.

Alle passagererne var på dæk, da skibet den tidlige morgen
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passerede Frihedsgudinden, der stod med guldomkranset hår
og løftede sin fakkel mod himlen. Der var indlagt specielt lys i
hendes krone, så det illuderede guld. Langsomt sejlede lineren
forbi det store ur, der reklamerer for Maxwell Coffee, og hvor
kaffekoppen over uret er så stor, at den kan rumme en million
kopper kaffe, og hvor den lille viser er så lang, at 15 mand kan
stå ved siden af hinanden på den. Og med et gys sejlede vi un-
der Manhattan Bridge. Så stor var Queen Elizabeth 2, at alle
passagerer stod med tilbageholdt åndedræt under gennemsej-
lingen af denne højbro. Det så et øjeblik ud, som om skorste-
nen ville skære en bid af broen eller snarere: Som om broen
ville skære en bid af skorstenen. Ja, så grangiveligt, at alle pas-
sagererne gav sig til at klappe spontant i hænderne, da vi pas-
serede med kun nogle få meter mellem skorstenens top og
kæmpebroens underste dragere.

Skyskraberne så ud, som man kender dem fra postkort og
film. De virkede ikke imponerende. En amerikaner ved min
side sagde lidt stødt, at man ganske vist i dag så skyskrabere
alle steder. Men jeg skulle ikke glemme, at disse var de første.
Hele Manhattan var i virkeligheden set herude fra havneind-
sejlingen ikke imponerende stor, men så ... Dér lå Empire State
Building. Dér Chryslertårnet i blinkende morgensol! Passage-
rerne pegede frem for sig. Små turistdampere sejlede ved vor
fod dybt nede som småbitte levende væsener.

Selv for newyorkerne er Queen Elizabeth 2’s indsejling til
New Yorks havn et imponerende skue.

Ved landgangen på Pier 48 stod Jon Hendricks denne morgen
med sin lille datter Joanna og ventede på os. Vi så ham fra
salonens vinduer og vinkede, til han fik øje på os. Der er man-
ge formaliteter for en disembarkment i Amerika, men straks
efter at vi havde sat foden på amerikansk jord, hyrede Jon en
taxi og vi kørte direkte til hjørnet af Hudson Street og Perry
Street, så vi kunne nå at hilse på de venlige mennesker, der
havde stillet deres lejlighed til vores disposition. Vi fattede
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straks sympati for hinanden, og jeg smed nogle fotos fra
Christianshavn foran dem. Der kunne de komme og bo næste
år. Det så de frem til. Mary Ann Davis og Dan Frank. Hun
billedhugger, han lovende forfatter, begge unge mennesker.

New York er som verdens største hovedbanegård. Ja, der er
ingen forskel på den følelse, man har, når man en aften står på
Københavns hovedbanegård, og når man en aften står på et
gadehjørne i downtown Manhattan.

Det samme utal af etniske fremmedlegemer, hvor alle er
fremmedlegemer for hinanden, sociale tilfælde, som altid har
en evne til at samle sig omkring banegårde, har her evnen til at
samle sig i denne storby, fra stærke – demonstrativt stærke –
synlige handicaps til de handicaps, der bare står ud af øjnene
på gamle og unge, som var de antændt af en sygdom, der hav-
de brændt dem ned, nogle helt ned, andre endnu i flammer,
atter andre med øjne som aske, apatiske, reagerende på intet,
som den rejsende på en hovedbanegård, der ikke venter på
noget tog. Hjemløse, rastløse, det er det samme menneskelige
bohave på hovedbanegårde verden over. Og så ... lige plud-
selig! En smart, velklædt dame, der skridter igennem det hele
på vej fra tog til en taxi hjem til den hyggelige lejlighed. Og så!
Midt i det hele: tre velklædte herrer med mapper under armen.
Disse normale, som er undtagelsen.

Det normale er unormalt, og det unormale er normalt. Det
er området for fast food og éngangsemballage og for det kon-
stante behov for rengøring. Affaldsspande, nødtørftsbutikker
til døgnets nærmeste behov.

Og så igen! En skoleklasse på vej til toget. En travl student
den modsatte vej netop ankommet med toget på vej til fore-
læsning. Hovedbanegården. Jeg kan ikke levere nogen bedre
beskrivelse af det indtryk, New York efterlod hos mig. Og
man bor da ikke på en banegård!

Men Amerika nåede også at efterlade et andet indtryk: Ind-
trykket af de fredelige mangfoldigheder over uanede arealer.
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Først besøget i Barrytown, nord for New York, hvor vi be-
søgte FLUXUS-kunstneren Dick Higgins. Han tog os rundt og
viste os blandt meget andet den berømte »Artists Cliff«, det
høje udkigspunkt, hvorfra det nittende århundredes roman-
tiske amerikanske malere forevigede Hudson Rivers sølvbånd
dybt nede i slugten på vej nordover, så langt fantasien rakte.

Dernæst besøget syd for New York, i Philadelphia, vel en af
hovedstæderne for Den Amerikanske Borgerkrig, hvor vi nu
undrende fulgte The Amish, disse sort-hvidklædte fornægtere
af al moderne komfort og teknologi, fredeligt kørende med
hest og jumbe, milde i ansigterne, skæggede og med venlige,
alvorlige øjne.

Ja, de kommer også på torvepladsen i Greenwich Village.
For New York er jo en hovedbanegård, hvor alle kommer.

New York er ikke min by. Men vi er heller ikke her for at
skrive om New York, ikke engang for at fortælle om det rige
fantastiske kunstliv, men for at se, hvad vi ikke før har set, og
dernæst i øvrigt for at fortælle New York om min à la Carte.

Og den første, der skulle høre flere detaljer, var Jon Hen-
dricks.

Jon Hendricks fører et videnskabeligt kartotek over FLUX-
US. Hans bekymrede minespil under min udredning skyldtes,
at han troede, jeg ville kalde min à la Carte for FLUXUS. Så
mange udstillinger med unge kunstnere i Amerika misbrugte
netop i denne tid dette navn for at påkalde sig opmærksom-
hed.

Jeg fortalte ham lettere indigneret, at alle de projekter, jeg
havde lavet i København, havde jeg omhyggeligt undgået at
kalde FLUXUS, uanset hvor meget FLUXUS der var i dem.

Dick Higgins og jeg havde netop et par dage forinden disku-
teret og været enige om, at vi nu skulle undlade brugen af
betegnelsen FLUXUS om det, vi i fremtiden gik og lavede. In-
gen af os havde lyst til at være kustoder i et museumsanlig-
gende.
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Samtidig medgav Jon Hendricks, at havde George Maciu-
nas levet, guruen i FLUXUS, som havde defineret, hvad der
var FLUXUS, og hvad der ikke var, så var det slet ikke utæn-
keligt, at han ville have grebet ideen om en à la Carte – ja, det
var endog overmåde sandsynligt. Men da han nu ikke levede
... Jon Hendricks kunne være ganske rolig. Jeg forstod hans
synspunkt. Jeg deler hans definition af FLUXUS som noget,
der fandt sted i tiden frem til 1978, selv om de gamle FLUX-
US-kunstnere stadig lever og flere sidder i professorater ver-
den over.

Tiden efter 1978 er FLUXUS-FICTION, en skildring som
denne.

Det, der var problemet, var, at disse værdiløse genstande,
som FLUXUS-kunstnerne gav bort til højre og venstre i de
gyldne dage, ville jeg gerne servere i min menu.

Nu blev Jon Hendricks blik, om end næppe muligt, endnu
mere bekymret. Med en dyb rynke i panden og næsten på grå-
dens rand bedyrede han over for mig, hvilke værdifulde kle-
nodier jeg omtalte så respektløst. Det vakte allerede stor irri-
tation i mange museer, når FLUXUS var på vandreudstillinger,
at de lasede stykker papir, de gulnede fotos eller tilfedtede kla-
verer eller objekter, ofte udført af tarvelige konsumprodukter,
blev afkrævet forsikringsbeløb og opsyn, som var det klassiske
mesterværker.

Det var en del af spillet omkring FLUXUS, og selv kunst-
nerne rystede på hovedet.

Men ærlig talt, ingen af kunstnerne havde længere det
mindste tilbage fra den tid, så de var slet ikke med til at sætte
prisen. FLUXUS var taget ud af hænderne på kunstnerne og
sat på museum.

– All right, Jon, lad os så vedtage, at de dyrebare klenodier,
de gamle originale FLUXUS-papirer, hvad enten det er breve
eller notater (Dick Higgins havde fortalt mig, da jeg besøgte
ham i Barrytown, at hans og min korrespondance var solgt til
Getty-museet i Los Angeles) naturligt skulle beskyttes til do-
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kumentation af tiden, men reproer ville være lige så gode.
Flere af originalerne var jo i øvrigt også reproer. Reproer ville
være i fuld overensstemmelse med hele ånden i FLUXUS. Af-
personificeringen var en del af FLUXUS’ fysiognomi.

Men nu var Jon Hendricks grædefærdig.
– Reproer! Verden flyder over med reproer af FLUXUS. Gå

ned i den mest avancerede boghandel i New York og se selv
efter. Det er »Printed matter« i Prince Street.

Da jeg den aften forlod Jon Hendricks’ smukke lejlighed i
Greenwich Village, hvor han i sit arbejdsværelse havde reoler
fyldt med originaler, rariteter, filer og kataloger over »ægte«
FLUXUS-objekter, kunne jeg sige til ham, at det var da godt,
jeg selv havde originaler, som jeg kunne få udført reproer efter
til min à la Carte, efter aftale med kunstnerne forinden natur-
ligvis, og Jon Hendricks gav mig et stort smil.

– Ja, du har jo selv en betydelig samling. Efter hvad jeg nylig
har erfaret, så er din samling endda bedre end selv den sam-
ling, Onstad/Sonja Henie museet i Norge kan byde på.

Næste dag gik jeg til boghandelen »Printed matter«. På skran-
ken lå 3 reproer af Joseph Beuys Holzpostkarte. Jeg købte
dem alle tre og sendte et kort hjem til hver af mine børn.

Hvad Bodil om aftenen kunne præsentere for mig af vanvittige
indkøb, var til afslappende underholdning: Vaskebørster med
indlagt sæbe, tørreklemmer, der samtidig var bøjler. Forskel-
lige lyde, man kunne aktivere, hvis man talte i telefon med en
person, der ikke kunne gøre sig færdig. Gøende hunde, en
vred kvindestemme, politiet m.m. Ja, den slags er der en guds
velsignelse af i New York, og selv om man godt indimellem
kunne mærke, at tiden faldt Bodil lang, så var der meget at se
på i de små gader i Greenwich Village, Soho og Little Italy.

Aftenerne sad vi i den lille lumre lejlighed på hjørnet af Per-
ry Street. Julivarmen var næsten uudholdelig. Der blev skiftet
tøj flere gange daglig.
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På gaderne gik folk halvnøgne rundt. Men der var også an-
dre, der gik med jakke, slips og vest.

Vi havde fundet vort værtspars air condition frem og in-
stalleret den. En vindblæser, der var anbragt foran hjemmets
stueplanter, var konstant belejret af de to katte, der, som alt
andet levende, led under varmen.

Ikke engang ud på aftenen blev der køligt. Jernet i de mange
broer afgav, som store kakkelovne, varme tilbage til byens ce-
menttårne.

På langt sigt er den by ikke nogen god idé.
Om 2 år er det 500 år siden, Columbus opdagede Amerika.

Og 30 år siden, Amerika sendte FLUXUS til Europa.

Og så rejste vi hjem samme vej, vi var kommet.
På vej over Atlanterhavet fra Southampton havde Queen

Elizabeth 2 mødt orkanen Bertha to gange, og ikke én eneste
havde undgået søsygen.

Vores personlige stewardesse, som vi huskede fra rejsen over
til New York, kunne fortælle os, at hun havde måttet søge
skibslægen hver dag og havde ligget syg hen under hele over-
farten. Hun så endnu bleg ud.

Det havde været uden ende. Og da det så næsten var stilnet
af, var Bertha vendt om og kom blæsende en gang til. Der
havde været 40 fod høje bølger. Måske det mest spændende
ved en sørejse. Det, at vejret hele tiden er noget, der som et
ukendt landskab skjult bag horisonten, i mangel af det land-
skab, der er skjult af det evindelige hav, venter på den rej-
sende, enten frygtindgydende eller livskabende. Den eneste
rejseform, der har dette hele tiden uforudsigelige.



Hos frøkenerne Bergenstråhle
i Stockholm

FLUXUS begynder i morgen, har Dick Higgins sagt. Det er nu
godt 30 år siden, de første FLUXUS-koncerter fandt sted.

Ideerne dør, når de legemliggøres. Hvor mange mennesker
ville tro på Gud, hvis de vidste, at han boede lige rundt om
hjørnet på tredje sal? Kan man skrive om ideer uden at dræbe
dem? Engang mente jeg, at den første banalisering af en idé
var de første forsøg på at formulere den i ord. Men jeg kan
ikke lade være. Mine ideer må leve med det handicap og den
invaliderente.

Jeg er på vej i bil til Stockholm. Det er en mørk efterårsaften i
silende regn. Lygterne lyser igennem regntågerne i forstæder-
ne, som jeg nu er nået til.

Det er en næsten militær operation, jeg er ude på. Jeg
behandler den sådan, selv om jeg ønsker, at noget skal slå fejl
et eller andet sted for at modbevise, at der er tale om en mili-
tær planlægning. Men jeg har også indregnet alternative pla-
ner for det, som jeg tror muligvis kan slå fejl. Det er mit livs
største projekt, der står for døren det næste år.

Bengt af Klintberg har bestilt værelse til mig i pensionen hos
frøkenerne Bergenstråhle på Grev Turegatan i Södra. Serpenti-
nevejene på kryds og tværs i flere niveauer tværs hen over
Stockholm er irriterende, og det gør det ikke bedre, at nogle
omkørsler er anlagt inden for det sidste døgn, så Bengt af Klint-
bergs brev og rutevejledning blafrer som et vådt lommetørklæ-
de over rattet til ingen nytte eller vejledning overhovedet.
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Jeg kan ikke være langt væk nu. Men jeg har kørt hele da-
gen. Og regnen og udsynet og mørket og bilerne kører lige ind
i synet på mig. Jeg er udkørt. Jeg er heller ikke i den værneplig-
tige alder længere.

Oven i det hele har jeg været en omvej igennem Skånes glas-
distrikter for at besøge en dansk komponist, som gemmer 
sig et gudsforladt sted, hvor han har indrettet sig med øvelo-
kale, musikalsk elektronik og biologisk lavøkonomi-hushold-
ning.

Jeg ville af ham købe den eneste eksisterende kopi af en
stereofonioptagelse indspillet for 29 år siden af de første FLUX-
US-koncerter i Nikolaj Kirke i november 1962 – et enestående
lyddokument stammende fra stereofoniens barndom. Statens
Museum for Kunst har købt originalspolerne (men dem må de
også snart kopiere på grund af alderen). Jeg har købt den
eneste eksisterende kopi taget efter et digitalbånd (hvor fan-
den har han gjort af digitalbåndet? Eller er det netop digital-
båndet, jeg har købt?) Jeg betalte ham flere tusinde kroner for
de tre kassetter. Jeg skal bruge dem som en brik i alt det, som
angår den militære planlægning: Den internationale festlig-
holdelse af 30-års jubilæet for FLUXUS-koncerterne i Nikolaj
Kirke i 1962.

Det er også emnet for mit møde med Bengt af Klintberg i mor-
gen tidlig. Vi skal sammen lave en generalprøve i Malmö
Konsthall om 14 dage for at afprøve, hvordan Festivalen vil
tage sig ud til november næste år, hvor den planlagte festival
skal finde sted samtidig i København, Malmö, Wiesbaden og
New York. Vi holder generalprøven på samme dag, bare året
før. Jeg kan ikke være langt væk fra hotellet nu, men jeg er
kørt forkert to eller tre steder.

Jeg stopper bilen midt på gaden, lader motoren gå, lygterne
lyse og døren stå blafrende, mens jeg løber over gaden i den
silende regn. Der holder en stribe taxier med grønne taglygter.
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Jeg vifter om mig med det våde lommetørklæde, kørselsvejled-
ningen.

– Kør foran mig til den adresse!
Chaufføren skumler ud gennem ruden og ruller vinduet

ned. Han læser adressen på Pension Bergenstråhle.
– Så blir det på taxameter, siger han idiotisk, og jeg griner ad

ham som et flået grisehoved med regnvandet løbende ned over
hår og ansigt.

Han kører foran, og jeg har ganske rigtigt forregnet mig.
Frøkenerne Bergenstråhle holdt hus i den anden ende af Stock-
holm.

Ett hundrade och sjutiotvå Spän! Ja, havde det ikke regnet
... havde jeg ikke kørt hele dagen ... Kvitto, tack! Malmö
Konsthall betaler.

Der var en stille fred deroppe på første sal, hvor jeg blev vist
ind på et spartansk møbleret værelse. Det var rart at kunne
sove, uden at det ville blive så helvedes dyrt med al den stan-
dardluksus, som hoteller i vore dage tror er det eneste fornød-
ne for rejsende. Her var hverken telefon, håndvask eller toilet,
for slet ikke at nævne tv.

Den unge receptionist med en sort lok ned i panden, krøllet
sort tøj og en snavset hvid klud i pyntebrystlommen lod mig
slæbe kufferterne efter sig, mens han veloplagt og beredvilligt
brugte sine to hænder til at transportere nøglen op foran mig.
Der var ingen receptionsskranke, men et stort syret egetræs-
bord og en kæmpe renæssancestol med øreklapper og store
Sandersonblomster bag skrivebordet. Den kunne have været
model i Kr. Zartmanns berømte maleri af enkedronningens
død. Hvor mon frøkenerne Bergenstråhle i øvrigt var henne?
Bengt af Klingberg havde bedt mig om at observere de to fine
gamle damer. Deres ånd var tydeligvis til stede.

Inde på værelset pakkede jeg ud. Et maleri på væggen bar sig-
naturen Bergenstråhle. Jeg måtte ned og have noget at spise.
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Receptionisten – sikkert en relegeret teologisk student fra
Uppsala – kunne kun fortælle, at der lå mængder af spiseste-
der lige nede på gaden rundt om alle hjørner. Jeg gav ham et
mistroisk blik.

– Ønsker hr. Pedersen frokost (det er svensk for morgen-
mad)?

– Ja, tak. Og så vil jeg gerne vækkes klokken halv otte.
Med et tavst buk forsvandt min receptionsteolog, men kun

for at vende tilbage få minutter senere med et lille tjenestepige-
vækkeur. Skulle jeg op, kunne jeg (fanden galeme) vække mig
selv. Hvad troede jeg egentlig vækkeuret var opfundet for?

– Men ikke før otte. Før er der ingen servering. Det er en or-
dentlig pension.

Jeg skal gå hastigt hen over et par hektiske timer i det stock-
holmske natteliv. Næste morgen så jeg den første frøken Mor-
genbergenstråhle med hår opsat som på Ludvig XVI’s tid: en
mørk kam i nakken, op og ned-ben som tændstikker i en ka-
stanje. Og så det helt enestående smil, som havde hun mødt en
guddom og ville byde på et morgenmåltid for guder. Jeg skulle
bare følge efter, så skulle jeg få at se!

I den lille matsal stod der et enkelt lille bord til en kokkehue.
På den ene side sad to russere, der skulede venligt, og på den
anden side to unge amerikanske videnskabsmænd. Ingen ville
misunde mig Dagens Nyheter, så jeg satte mig for bordenden
og slog den op med et smæk. Midt på bordet lå tre halvt ud-
trykte tuber med smelteost. Jeg skævede hen til en tør ost i den
anden ende af bordet lige netop uden for min rækkevidde. Der
lå to stormagter imellem den og mig. Jeg havde kun lige fået
sat mig, så hviskede frøken Bergenstråhle mig fortroligt i øret:
– Toast?

Russerne slubrede, amerikanerne skrev postkort, og jeg
gemte mig med et nik bag Dagens Nyheter.

Hvorfor er det nødvendigt at fortælle alt dette? Fordi den
elskelige dame bagefter, da jeg bad om regningen, skrev en
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regning på 810 kr.! For de penge kunne jeg have boet på
Grand Hotel. Hvis hun ikke kunne se, at jeg korsfæstede hen-
de med mit blik, da jeg gik, så var hun slet ikke troende.

– Ønsker hr. Pedersen en kvitto?
Jeg var næsten ligeglad. Ingen ville tro på den alligevel. De

ville tro, at frøken Bergenstråhle var 19 år og ... nej, det er for
åndssvagt.

Jeg tog en 800 kroners beslutning om at drage tilbage til Kø-
benhavn samme dag, så jeg kørte tidligt over broen til Liding-
ö, hvor Bengt af Klintberg boede i en pragtfuld villa, gul og
hvid i træ, hævet over niveau med høje stentrapper og lyse,
rummelige stuer – det, vore drømme om Sverige er gjort af.

Han er en kapacitet på sit felt og besidder en varmt ud-
strålende personlighed. Jeg er sikker på, at jeg har valgt den
rette kunstner til at udføre den vanskelige generalprøve på 30
års international jubilæumsfestival for FLUXUS i Malmö
Konsthall. Han har indvilliget i at introducere min nye store
idé, og hvis nogen skulle være uvidende om, hvad det er, skal
det glæde mig kort at gentage:

Han skal være »chef« for min à la carte, hvor gæsterne får
serveret FLUXUS-stykker ved små borde, som sad de i læse-
salen på et bibliotek eller på en fornem restaurant – så fornem,
at maden ikke var noget, man talte om – den havde man spist
– her skulle serveres kunst!

Bengt af Klintberg havde allerede komponeret menuen. Det
var den, vi skulle gennemgå. Han så frem til en »rolig och
spännande« dag i Malmö. Det samme gør museumsdirektør
Sune Nordgren, Malmö, museumsdirektør Lise Funder,
Nikolaj Kirke, René Block, Berlin, Michael Berger, Wies-
baden, Larry Miller, Judson Memorial Church i New York.
Og det samme gør jeg.

For mig er kvintessensen af FLUXUS »Performance« havde
Bengt af Klintberg tidligere skrevet til mig, og jeg var helt enig
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med ham i dette. Jeg havde foreslået ham hors d’œuvres, der
var »lyd«, hovedretter, der var »lys« (video, objekter m.m.) og
desserter, der var »tekster«. Men Bengt af Klintberg ønskede
at overbevise mig om, at gæsterne ikke blot til hovedmenuen,
men også rundt omkring i alle menuens dele skulle kunne be-
stille performancestykker – stykker, som de enten selv skulle
opføre, eller som »chef«en, Bengt af Klintberg, ville opføre
ved deres bord, evt. bistået af tjenerne, der skulle være unge
kunststuderende fra Lund.

Ved den internationale festival næste år skal de forskellige
indbudte kunstnere på skift være »chef«, eller også skal de
være det alle sammen samtidig, så det mere bliver kunstneren,
man bestiller, end det bliver en ret på menuen.

Bengt af Klintberg har allerede skrevet ned til Malmö og
afgivet scenografien for generalprøven:

Der skal stå rækker af borde med hvide duge og med blom-
ster på hvert bord. Ved bordene skal stå sorte Thonetstole, 
og der skal være et sort flygel i lokalet. Han havde også beor-
dret indkøbt hvide bomuldshandsker, der skulle serveres sam-
men med de originale kunstværker, der kunne bestilles, og
som man i alle andre FLUXUS-sammenhænge vogter så nøje
over.

Ved mødet denne morgen på Lidingö blev vi enige om, at
nogle af tingene på menuen var så værdifulde originaler fra
hans eller min samling, at tjeneren måtte blive stående ved
bordet under hele serveringen af netop disse ting. Det er til
gengæld en anden stil end en dyr forsikring og en atmosfære
af museum med kustoder, som FLUXUS er ved at blive et mas-
sakreret offer for.

En af de »retter«, man kan bestille på à la carten, er Ben Vau-
tiers »høns«. Når denne bestilling afgives – og den koster 10
US $ – så forsvinder tjeneren ud i »køkkenet«, der er indrettet
som rekvisitrum bag i Konsthallen, og et øjeblik efter kommer
han ind til bordet med en hvid kuvert i den ene hånd og et bur
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med 3 levende høns i den anden. Med en papirkniv åbnes ku-
verten af gæsten, og Ben Vautiers performance-piece læses:

– Stil buret ned på gulvet. Luk de tre høns ud af buret. Ind-
fang derefter hønsene og anbring dem igen i buret.

Der er yderligere 39 retter på menuen, og den kan ændres
efter sæsonen.

De penge, der betales med ved generalprøven, er FLUXUS-
penge, nemlig Robert Watts 1-dollarsedler, som udleveres til
gæsterne med 50 dollar pr. gæst. De er trykte, og for at de ikke
skal kunne forveksles med de originale FLUXUS-pengesedler,
trykkes der diskret forneden på disse: EXCELLENT 1992,
som bliver titlen på den festival, der skal fejre 30-året for
FLUXUS næste år.

Det er tanken til denne festival at undgå navnet FLUXUS og
i det hele taget udskifte kataloget med et veritabelt supermar-
ked, indeholdende FLUXUS-objekter og -projekter. Dets titel
bliver »30 Years Good Buy FLUXUS Festival and Supermar-
ket«. Titelforslaget er kommet fra FLUXUS-kunstneren Ben
Patterson i Wiesbaden.

Midt under vort møde i villaen på Lidingö ringede telefo-
nen. Det var Max von Sydow. Han havde været til en slægt-
nings begravelse. Nu ville han gerne spørge Bengt af Klintberg
som folkemindeforsker, om der da i himlens navn ikke var no-
gen alternativ tradition til en begravelsesceremoni med et elek-
tronisk orgel, hvor organisten sidder og organerer sørgemu-
zak. Det er topmålet af smagløshed. Det er en national kultu-
rel fornærmelse imod hele den svenske folkekultur. Jo, Bengt
af Klintberg mente nok, han kunne samle et eller andet mate-
riale sammen om andre traditioner end det elektroniske orgel.
Det var dejligt ved et unikt tilfælde at blive vidne til og opleve
dette fornemme Sverige.

Bengt af Klintberg spurgte nysgerrigt til mine oplevelser hos
de fine gamle stockholmske frøkener von Bergenstråhle. Jeg
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fortalte ham om en plan, jeg havde haft om at slå mig ned nog-
le dage for at skrive en lille historie med titlen »Dage på Pen-
sion Bergenstråhle«, men ... og Bengt lo allerede ved tanken
om fortsættelsen:

– Der er for lidt Strindberg eller Fäldin i mig til, at det kunne
blive til noget.

Bengt af Klintberg tilbød nu gæstfrit at gelejde mig igennem
Stockholm, hvis jeg absolut ville tilbage til København samme
dag. Jeg ville få samme regnskylle i dag som i går senere på da-
gen, betroede han mig. Han kørte foran mig hele vejen tværs
gennem den stockholmske frokosttrafik og vinkede ud gen-
nem vinduet og frem for sig, da jeg var på den sikre hovedvej
E4 til København. Jeg sad hele tiden og tænkte på den fore-
gående aftens hysteri og på, at jeg sikkert var blevet for gam-
mel til at klare denne operation, selv om oplevelsen bærer løn-
nen i sig selv. Jeg havde mine tre værdifulde kassetter på sædet
ved siden af mig i min Volvo.

En generalprøve på næste år. En idé, som først skal legemlig-
gøres i morgen. Når vi måske er væk. Der er mange måder, en
rent militær planlægning kan mislykkes på. I indbydelsen til
de særligt udvalgte gæster til generalprøven står: »Det får inte
skrivas om generalrepetitionen i pressen eller talas om den i
media«. Det gør jeg heller ikke. Dette er bare et lille hjørne af
det, der går forud for det egentlige, og i sig selv egentlig nok.



Generalprøven i Malmö

Den aften, der var generalprøve i Malmö, stod et lille halvt
hundrede frysende gæster og ventede på flyvebåden i Havne-
gade. I højt humør blev der sejlet over, og gæsterne spadserede
de godt 20 minutter til Malmö Konsthall for der at slutte sig
til de svenske gæster.

Bengt af Klintberg stod ved den lille inspektørpult i smoking
og modtog gæsterne og stregede deres navne, efterhånden som
de fik anvist plads efter de modtagne bordreservationer. Efter
generalprøven skrev jeg et referat til de tolv kunstnere fra hele
verden, som jeg havde inviteret til næste års à la carte, og det ef-
terfølgende er baseret på det brev, jeg sendte kunstnerne i et for-
søg på at give dem opfattelsen af, hvad jeg havde forestillet mig.

Således som forestillingen var iscenesat af Bengt af Klint-
berg, forløb den stort set fuldstændig, som jeg havde håbet.
Enkelte gæster, som også havde oplevet 1962, kunne dog øn-
ske sig lidt mere kaos og var også i mindre eller større grad be-
rørt af den svenske alkoholpolitik, som gjorde det naturligt, at
gæsterne ved modtagelsen kun fik skænket et enkelt glas hvid-
vin. Det skulle vi vide at gøre noget ved i København næste år.

Men således har jeg beskrevet generalprøven: Den forløb ud
over alle forventninger. For første gang i mange år havde jeg
følelsen af ikke bare at være tilbage i de gode 1962-dage, men
også at have tilført disse dages begivenheder en helt ny og for-
nyende form.

Malmö Konsthall havde lavet et mageløst arrangement:
Små borde, blomster, tjenere osv., og Bengt af Klintberg, der
optrådte som »chef«, havde tilmed foretaget et meget velegnet
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udvalg ud af de mange hundrede muligheder, FLUXUS-littera-
turen omhandler.

Jeg følte mig som fadder til hele konceptet og havde igen-
nem de sidste tre måneder samlet alle de rekvisitter, som skulle
anvendes, når en gæst havde bestilt en af retterne efter à la car-
tens menukort. Jeg havde fået god hjælp hertil fra de ansatte i
Konsthallen:

Sådanne koncepter inden for FLUXUS har ofte en ganske
særlig notation, selv om man kan sige, at en notation om
FLUXUS aldrig nogen sinde er lavet – eller måske er lavet på
uendelig mange måder. Men her skal gøres et forsøg.

À LA CARTE
Anbring gæsterne ved små borde og server FLUXUS-perfor-
mancestykker ved hvert bord udvalgt og bestilt af gæsterne fra
et menukort sammensat af en FLUXUS-kunstner, hvis rolle er
at optræde som »chef«. Gæsterne opfordres, hvor det er mu-
ligt, til selv at opføre de stykker, de vælger, ved deres bord.
Flere forskellige stykker opføres således samtidig.

Som en undtagelse kan »le chef« selv opføre stykket, måske
med hjælp fra en eller flere af tjenerne. Opførelsen skal altid
finde sted ved den bestillende gæsts bord og således, at den
ikke forstyrrer andre gæster, som har bestilt andre stykker.
Der serveres fortrinsvis performance-pieces, men der kan også
være tale om brug af walkmen eller tekster, der enten læses
højt for gæsten, eller som gæsten (eller alle det enkelte bords
gæster) selv deltager i udførelsen af. Hvert stykke har sin pris,
som er anført på menuen. 15 pct. er beregnet som royalty til
den kunstner, hvis stykker opføres.

Ved generalprøven var omkring 70 gæster inviteret. Dette
antal var ideelt, idet det dels gav hver enkelt gæst mulighed for
at være sig selv, dels gav gæsten mulighed for at have et rime-
ligt overblik over, hvad der foregik ved de andre borde. Gene-
ralprøven manglede måske lige det anstrøg af organiseret
kaos, som var min dybeste forventning.
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Det oplevede vi til gengæld i rigt mål året efter ved galla-
aftenen i Nikolaj Kirke i København. Fire tjenere skulle i Mal-
mø bistå »le chef« med serveringen, og der var anbragt to
unge mennesker i »Køkkenet«, som kunne samle og videregi-
ve til tjenerne de rekvisitter, der var nødvendige til opførelsen
af de enkelte stykker.

Alle 39 stykker på menuen blev opført mindst én gang. Ben
Vautiers »Mystery Food«, der bestod af neutrale dåser, hvoraf
en enkelt skulle indeholde hunde- eller kattemad, blev opført
mindst én gang. Ay-Os »Mystery Box« fire gange. Mystery
Box er 15 små bokse med en gummislids foroven, så man kan
stikke en finger ned i boksen og mærke indholdet: Gryn, vand,
sten, plasticmasse, rosiner eller andet. Meget få ting blev kun
opført én gang. Der blev afgivet mange bestillinger, som den
korte tid på ca. 2 timer ikke tillod nåede frem til gæstens bord.
Vor erfaring blev, at antallet af tjenere skulle fordobles, og
samtidig skulle det undgås, at tjenerne selv opførte stykkerne.
Det ville jo også svare til en restaurant, hvor tjeneren ikke bare
serverede en ret, men også spiste den! Det kunne godt ende
som en sen forestilling.

Selv om hele à la carte-ideen er indført for at bringe gæster
i nærmere berøring med FLUXUS-stykkerne og undgå, at
disse skal betragtes gennem glas i en vitrine eller opføres på en
scene, skal man nok ved en à la carte-forestilling undgå brug
af originaler.

I Malmö foretoges som tidligere nævnt et særligt ceremo-
niel, når der var tale om originaler. Det fungerede som en fin
detalje, at der forud for hver servering på en lille sølvbakke
blev præsenteret en kuvert og en papirkniv, således at gæsten
kunne åbne kuverten og læse den indeni liggende instruktion
om, hvordan gæsten skulle forholde sig til det bestilte stykke,
når det blev serveret. Det var en af generalprøvens mest værdi-
fulde erfaringer, at gæsten selv udmærket forstod at opføre de
bestilte stykker.

George Brechts »Drip Music«, hvor en stige med en vand-
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balje under anbringes ved bordet, blev opført af gæsten, der
forsynet med en fyldt vandkande går op ad stigen og ganske
langsomt hælder vand fra kanden ned i baljen, skvæt på
skvæt.

Også Bengt af Klintbergs »The Blind Mice Ballet«, hvor fire
gæster iføres Mickey Mouse-masker og danser rundt med hin-
anden, lod sig udmærket opføre af gæsterne.

Omvendt kan jeg ikke forestille mig andre end Bengt af
Klintberg – og selvfølgelig Emmett Williams selv – opføre den-
nes »Counting Song«, der i den viste version bestod i, at Bengt
tog et stykke vingummi i munden, udpegede en gæst og talte:
– En ... nyt vingummi, ny gæst udpeget: – Två ... nyt vingum-
mi ny gæst osv., indtil nyt vingummi ind i en propfuld mund
med opblæste kinder og ny gæst udpeget: Nummor truttio-
ottto. Det var en gribende opførelse.

Det vil være en fordel, om gæster kommer droppende ind
på forskellig tid, som det er tilfældet på en restaurant. Det var
ved at udvikle sig kritisk, da de danske horder kom på én gang
fra Hydrobådene i Malmö Havn og skulle af sted – ligeledes
på samme tid – senere på aftenen.

De udleverede 50 FLUXUS-dollar kom til at fungere efter
hensigten, som en art rationering. Hele festen havde kostet
Malmö Konsthall 70.000 sv.kr., men det var jo også en ver-
denspremiere. Der måtte ikke videofilmes, men der blev taget
fotos.



IRMA-supermarked i Nikolaj Kirke

Dagen igennem havde der været forberedelser til det store
FLUXUS-jubilæum i Nikolaj Kirkes hovedskib året efter. Høje
tårne, bygget op i jernfitting, blev forsigtigt balanceret tværs
gennem kirkerummet med store projektører, der skulle an-
bringes således, at der var én i hvert hjørne. Det var meningen,
at gæsterne næste aften skulle sidde badet i lys, som om de alle
sammen var på scenen. Alle var de optrædende.

Lise Funder, lederen af Nikolaj Kirke, og jeg spankulerede
rundt i salen som et par kommanderende generaler før et stør-
re slag. I et siderum stod 50 større og mindre borde, som først
kunne opstilles fordelt ud over kirkesalen som bordene i en re-
stauration, når de store transporttårne var kørt ud.

Mikrofoner blev ophængt forskellige steder på kirkerum-
mets søjler. En tonstung mixerpult blev kørt i stilling et sted,
hvorfra den kunne overskue alle begivenheder.

På hvert bord lå stakke af hvide, rentduftende duge, på et
andet stod blomstervaser og på gulvet gulvspande fyldt med
blomster. Lysestager og æsker med stearinlys lå på et andet
bord. Der skulle pyntes op.

Håndværkere ude fra byen bankede oppe i et sidegalleri en
større trækonstruktion fast. Den skulle bære et langt reb, der
gik oppe fra galleriet ned til gulvet. Det skulle være en ret på
næste aftens store menu ønsket optaget på menuen af Ben
Patterson fra Wiesbaden og Alison Knowles fra New York.
Denne specielle ret bar betegnelsen Solofor Dancer. Alison
Knowles ville ved hjælp af rebet danse vertikalt fra gulvet op
til rebets anden ende. Overstyrede højttalere sendte deres
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dødsskrig ud over salen under afprøvningerne, og indimellem
måtte Lise Funder og jeg råbe så højt til hinanden, at det kun-
ne minde om et politisk møde mellem to oppositionspartier.

Nede foran, ved hovedindgangen til kirken, var IRMA i
fuld gang med at indrette sit supermarked, der skulle forhand-
le kunstnernes specielt fremstillede dagligvarer, som alle var
lavet til lejligheden.

To store containere var dagen før ankommet fra den tyske
fabrik i Wiesbaden, hvor kunstnernes dagligvarer var blevet
fremstillet under Eric Andersens overvågning. Fabrikken hav-
de ved en fejltagelse givet indholdet toldnummer som »jule-
pynt«, hvorfor næsten hele dagen var forløbet med hede di-
skussioner med toldvæsenet, som ville have både told og
momsdeponering. Der var tale om kunst-udstillingsgenstande,
men vi turde ikke bare opfordre dem til at åbne for contai-
nerne for at blive overbevist, for hvordan ville en tolder stille
sig til et møde med Ben Vautiers »Portable Hole« – et stort hul
igennem en træblok og forsynet med et messinghåndtag, så-
ledes at man kunne paradere sit »Portable hole« under en tur
på Strøget i København.

Høje stakke med blå IRMA-mærkede indkøbskurve var an-
bragt ved indgangen til kirken. Den elektronisk styrede kasse-
enhed med løbebånd til varerne, der fyldte mere end 4 kva-
dratmeter, blev bugseret på plads ved udgangen og den kost-
bare elektronik afprøvet.

Oven over hylder langs væggene og kurve på gulvet, den ene
over den anden, blev ophængt skilte, som var fremstillet på
IRMAs reklameafdeling, og indretningschefen, Flemming
Høeg, gik rundt med skilte, der kunne skubbes ind i riller un-
der hylderne. Hvert skilt bar navnet på en vare og dens pris:
Tændstikker for kejthåndede: 12 kr. æsken. Oven over den
kurv, der skulle indeholde tændstikæskerne, var installeret et
tv-apparat, der viste en svensk fremstillet reklamefilm for
Swedish Match. Filmen snurrede lystigt.

»Ulykkelige kunstneres tårer« stod der på et andet skilt,
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Flemming Høeg satte fast under en hylde. Det var en daglig-
vare af Dick Higgins til kr. 39,85, og på hylden ved siden af
kunne man købe »lykkelige kunstneres tårer«, der var lidt bil-
ligere. Det var blisterpakkede små glas med en væske i.

Udenfor på kirkemuren helt hen til hvælvingen hamrede
håndværkere store IRMA-skilte op i reklamerammer: »År-
gangsmusik« stod der på den ene. Det var Eric Andersens bli-
sterpakkede bundter med tape, hver forsynet med forskellige
årstal fra 1962 til 1992 og alle til forskellige priser; de ældste
årgange var de dyreste.

En anden plakat på kirkemuren annoncerede »Digte til kr.
2,25 pr. side«. Inde i en krog i IRMA-butikken var opstillet en
computer og en printer, hvorfra man kunne indtaste, hvor
mange sider man ønskede af Alison Knowles’ computerdigt
»A House of Dust«, hvor hvert vers kom ud, forskelligt fra det
foregående, i flere tusinde kombinationer.

Mange hænder anbragte varerne på hylderne, nogle i bun-
ker, nogle pænt opstillede. Her fandtes på en af hylderne, op-
stillet i pyramide, toiletpapir af Addi Køpcke. Hver rulle var
stemplet med festivalens kendingsmærke, et rundt stempel,
hvorpå der stod stemplet EXCELLENT 1992. På hvert blad
på toiletrullen var skrevet et ord, der tilsammen udgjorde føl-
gende, tidligere nævnte tekst: Heute ... Morgen ... immer ...
wieder ... so ... lange ... wie ... du ... lebst ... and ... now ...
wash ... your ... hands ... please ... Sådan en rulle kostede 7,50
kr. Den var lige til at bruge, og hele sortimentet var en god-
modig satire på den netop afsluttede udstilling på Statens Mu-
seum for Kunst. Da varerne var stillet op på de forskellige hyl-
der og i de mange kurve, lignede det hele – sikkert lidt utilsig-
tet – et parfumeri, men det var en parfumeforretning med
varer til uparfumerede priser.

Flemming Høeg afprøvede stregkoderne ved kasseappa-
ratet. Når varens stregkode passerede læseren, lyste et lille vin-
due foran kasseapparatet og kunstnerens navn og arbejdets
titel kunne aflæses: Dick Higgins: »Tvillingetårer« 30 kr. Den
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tekst kom også ud på kasseapparatets bon. Willem De Ridder
havde indpakket en pakke cigaretter og en æske tændstikker i
blisterpak med instruktion. Hele pakken kunne ryges på en
gang. Pris: kr. 49,50.

Der var en guds velsignelse af supermarkedsvarer til super-
markedspriser, og som kunstværker var de på denne dag nøj-
agtig lige så meget værd, som de blev solgt for. Det var ikke
oplagte spekulationsobjekter. Man kunne ikke bare samle en
lotteriseddel op på gaden, som andre havde hævet gevinsten
på, og præsentere den ved kassen en gang til. Det var et af
Addi Køpckes dogmer.

Bengt af Klintberg havde fremstillet Orange Tennis Balls
indpakket i silkepapir med tryk på i farver som de lækreste ap-
pelsiner.

Overvågning af supermarkedet blev installeret i form af
spejle og videokameraer. Ved festens afslutning skulle dette
desværre vise sig ikke at være overflødigt. Selv om disse kunst-
ting blev solgt til absolutte bundpriser og publikum for næsten
alles vedkommende bestod af personer, der ikke var uvidende
om, hvad de havde med at gøre, blev der alligevel fjernet man-
ge ting, som ikke dukkede op på IRMAs salgsstrimmel efter
endt åbningstid. Man kan ikke tilbageholde den tanke, om det
ville have været anderledes, hvis hver ting havde været dyrere
og derigennem havde aftvunget sig større økonomisk respekt.

Et helt billetsæt med 250 teaterbilletter til en ikke program-
sat forestilling, som der heller ikke var nogen planer om at
programsætte, skulle sælges for kr. 4,85 pr. billet. Kunden
kunne selv udvælge sig sin plads ved at afrive billetten dér,
hvor man ønskede at sidde. Han kunne invitere sin veninde
med. Et stort reklameskilt svajede over dette tilbud om teater-
billetter til kr. 4,85. Ved en tankevækkende fejltagelse blev
hele billetarket på åbningsdagen lagt i en IRMA-kurv og solgt
for kr. 4,85. Alle 250 billetter. Ja, det var en svær tid for en
IRMA-forretning.

Da GOOD BUY-supermarkedet åbnede om lørdagen og der
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var sort af mennesker foran døren til det lille IRMA-minimar-
ked, var det først og fremmest kunstnerne, der sikrede sig ind-
købskurve og købte ind til de ironisk lavt satte varepriser.
Men det var også interessant at se inspektør Elizabeth Delin
Hansen fra Statens Museum for Kunst med en blå indkøbs-
kurv under armen på indkøb, selv om det næppe var museet,
hun købte ind til.

Jeg vil her bringe en liste over nogle af de FLUXUS-daglig-
varer, der var til salg i GOOD-BUY-supermarkedet, og en kort
beskrivelse:

DICK HIGGINS:
Nogle små reagensglas fyldt med forskellig væsker og med
forskellige titler: FLUX-artist’s tears (væsken var vand med
løgduft). Happy people’s tears (vand med lavendelduft). Japa-
nese shakuhachi player’s tears (vand med liljeduft). Tears from
twins (lille glas med vand med jasminduft).

ERIC ANDERSEN:
Han solgte årgangsmusik. Det var tape i forskellig længde fra
tiden 1962 til 1992. Endvidere supermarkedsdåser med ano-
nymt indhold og hvide mærkater uden tekst.

ALISON KNOWLES:
»Lommevarmer med indhold«. Det var små poser i stof lukket
med en snøre og indeholdende forskellige materialer såsom
skruer, småsten, mønter m.m.

Endvidere »Gloves for sensitive feeling«. Det var et par stof-
handsker, hvor fingerspidserne var klippet af.

AY-O:
»Tennisbolde med tryk på«.

LARRY MILLER:
En lille dåse maling med pensel. Der var to typer: På den ene
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stod: »I stedet for at bære sko og strømper i dag: Mal dine
fødder.« På den anden stod: »I stedet for at bære handsker i
dag: Mal dine hænder.«

EMMETT WILLIAMS:
Titel: »Portable Viewer for Voyeurs«. Det bestod af et mes-
singnøglehul anbragt i en smykkeæske mellem to stykker stof,
altså celebert indpakket. Endvidere: »Do it yourself FLUX-
KIT«. Ganske som ovennævnte, men uden messingnøglehul.

BEN VAUTIER:
»Portable Hole«, en træklods med et hul næsten lige så stort
som træklodsen. Klodsen var forsynet med et messinghånd-
tag.

ARTHUR KØPCKE:
»Watch the differences between two identical objects.« For-
skellige genstande var parvis indstøbt i det folie, som alle gen-
standene var forsynet med. Titel og kunstnernavn var – som i
øvrigt på alle varenumre – anført på en lille mærkeseddel, fast-
gjort til hvert enkelt varenummer, og bagpå var anbragt en
stregkode til kassen.

»Work-reading piece«: Glas, stearinlys og tændstikæske.
Rekvisitternes mening var, at de skulle benyttes til at udføre
det kendte fysikforsøg med at lade et tændt stearinlys brænde
i et glas anbragt over vand, men det resultat at vandet suges op
i glasset.

»Work-reading piece«: Et fotografi af en nøgen dame og 10
stykker papir med karbonpapir imellem. Ved at tegne model-
len af opdager man, hvorledes den gengives svagere og sva-
gere, jo længere ned i rækken af kopier man kommer.

BOB WATTS:
»Bath as usual«. Et stykke Lux sæbe og et erotisk billede af en
kvinde i samme størrelse som sæben.
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MILAN KNIZAK:
»The sky and mind flower together« (en øldåse). »Washout
dreams« (en posesuppe). »Time runs in both directions« (en
tube hårfarve). »Dreamcutter« (en kniv).

Joe Jones solgte en lighter, hvorpå hans navn stod.
Der var mange flere varer:
Ben Vautiers »The Postmans choice«, der er et postkort ens

på begge sider. Man udfylder begge sider, men med to forskel-
lige adressater og overlader det til postbudet at afgøre, hvilken
adressat postkortet skal leveres til, for det kan jo ikke leveres
til begge.

Dette postkort var også med på menuen på à la carten i
Malmö. Når kortet var udfyldt, frankerede tjeneren det og gik
straks ud af Malmö Konsthall for at lægge det i nærmeste post-
kasse.

Geoffrey Hendricks solgte sikkerhedsnåle, Ben Patterson
musefælder og Philip Corner stempler med forskellige tekster.



En friturestegt 50-er

Efter pressemødet i Nikolaj Kirke få timer efter kunstnernes
ankomst fra Wiesbaden blev de 10 kunstnere siddende for
hver især at give deres besyv med til den menu, der skulle op-
føres ved næste aftens à la carte.

Hver kunstner havde 4-5 forslag, og de kunne såmænd let
have fordoblet antallet, for der var nok at vælge imellem. Bag
kunstnerne stod den halve snes unge mennesker, der havde lo-
vet at assistere dels ved udarbejdelsen af menuen, dels ved
fremskaffelser af rekvisitter og dels ved serveringen næste af-
ten, hvor både kunstnere og tjenere skulle betjene de godt 250
mennesker, der havde sikret sig billet. De enkelte borde stod
allerede spredt ud over kirkegulvet. Et sort flygel stod på alter-
pladsen.

Jeg havde netop afsluttet en lidt krigerisk diskussion med
Philip Corner om stykkernes opførelse ved de borde, hvor de
var bestilt. Det var hele ideen, havde jeg sagt, og hele forud-
sætningen for, at der simultant kunne vælges forskellige styk-
ker. Philip Corner spurgte ironisk, om det betød, at det store
flygel, hvis en gæst bestilte et pianostykke af ham, skulle trans-
porteres fra alterpladsen ned imellem bordene og hen til det
bord, der havde bestilt musikstykket. – Selvfølgelig! havde jeg
sagt, og Philip Corner havde målt mig med et stort smil i øjen-
krogene.

Han skulle nødig snakke. Få dage i forvejen havde jeg over-
været den version af min à la carte, som de havde opført i
Wiesbaden. Borgmesteren fra Wiesbaden, som var til stede
blandt gæsterne, havde bestilt et stykke af Philip Corner, og vi
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havde alle med stor moro fulgt, at tjenerne i Wiesbaden, assi-
steret af borgmesteren og hans gæster, måtte flytte borgme-
sterens bord hen til flyglet, for derefter at anbringe bordet
oven på flyglet! Først da bordet med gæsterne var anbragt på
flyglet, havde Philip Corner spillet sit stykke. Det kunne ikke
være så svært at forstå.

Ben Vautier, som ikke havde været med i Wiesbaden, kom
lidt senere end de øvrige. Han havde fået et lettere hjertetil-
fælde i flyveren lige før starten til Wiesbaden, men nu var han
ovenpå igen. Som altid skar hans stemme igennem, og til
menuen havde han da også den specialitet, man kunne forven-
te, nemlig Ben Vautier »propositions«, hvor gæster, der be-
stilte denne ret, fik et særligt kort, hvorudfra de kunne vælge
en gang til. Ja, det var nærmest at betragte som et vinkort til
de øvrige retter.

På forestillingsaftenen oplevede jeg en gæst vælge fra sine
særlige »propositions«.

– Vil du gerne lære at performe? spurgte Ben gæsten, der
havde valgt proposition nr. 3. Hvor lang tid vil du performe?

– 5 minutter, svarede gæsten usikkert og uvidende om, hvad
der skulle ske.

– Kom så med herop. Ben Vautier tog gæsten med op til
flyglet.

– Kryb ned under flyglet, sagde Ben, og gæsten adlød.
Derefter hængte Ben Vautier et stykke mørkt klæde om-

kring flyglet, hentede en hovedpude og stak hovedet ind til
gæsten under flyglet.

– Nu skal du bare lægge dig til at sove. Så skal jeg komme
og vække dig om 5 minutter.

Tæppe og pude var netop rekvisitter, som et af de unge men-
nesker havde fremskaffet. Der var også skaffet dåsemad til
Ben Vautiers »Surprise Party«, hvor der var forskellige neu-
trale dåser – ananas, artiskokbunde osv. – men husk, havde
Ben Vautier sagt: – Én skal være hundemad, og dåserne skal
være helt neutrale.
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Måske var den ret, som krævede flest rekvisitter, et stykke af
Eric Andersen, hvor gæsterne skulle forsynes med knive, måle-
bånd, lupper og mikroskoper samt 4 stykker ost. Denne ret,
som kun kunne bestilles af 4 personer, gik ud på, at gæsterne
fik hver sin opdækning samt hver sin ost, og det, det herefter
gik ud på, var, at alle delte deres ost. Først én gang, så én gang
til, endelig ved brug af luppen, når ostestykkerne var blevet så
små, at de var vanskelige at få øje på. Til sidst skulle mikro-
skoperne bruges.

Det havde været svært at skaffe mikroskoperne. Et af de
unge mennesker måtte ud til Aurehøj Gymnasium.

Flere af kunstnerne, bl.a. Dick Higgins og Bengt af Klint-
berg, var interesseret i kulkælderen under kirken.

Rekvisitter: Stearinlys!
Jeg tror, at Bengt af Klintberg, når man bestilte en bestemt

ret af ham, tog gæsten med ned i det mørke kælderrum og for-
talte en historie. Jeg tror, at Dick Higgins dernede opførte en
speciel version af et af sine »Danger music«-stykker.

Tjenerne havde hvide forklæder på torsdag aften, og kunst-
nerne var i deres festkostumer. Jeg modtog gæsterne ved ind-
gangen og ledte dem på plads ved deres borde, som de havde
bestilt i forvejen. De fik forelagt menukort. Rundt omkring i
gangene mellem bordene trak unge piger små rulleborde med
kaffe, øl og vin, som gæsterne kunne bestille, mens de ventede
på de bestilte kunstretter. Men man kunne ikke bestille mad.
Rundt omkring sad nogle stilige herrer og damer. Den Danske
Banks kunstforening havde købt 20 billetter som et støtteop-
køb, og det var tydeligt, at de ikke vidste, hvad der ventede
dem. Ellers var de der i øvrigt alle sammen. Ved et bord sad en
flok unge piger fra Museet for Samtidskunst i Roskilde, ved et
andet sad John Hunov og Peter Bonnén. Et bord til 20 var
besat med elever fra Holbæk Kunsthøjskole, og nærmest alte-
ret var nogle borde stillet sammen til professor Bjørn Nørgård
og hans venner.

Der var René Block og Tut Køpcke. Addi Køpcke-prisen var
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netop samme eftermiddag blevet uddelt til en russer. Han var
der også. Ingen af de tilstedeværende kunne overkomme at
opleve mere end højst 20 pct. af, hvad der foregik, og da slet
ikke, hvis man selv flittigt benyttede sig af at bestille efter det
righoldige menukort, som bestod af 65 retter.

En fotograf fra pressen dukkede op i indgangen sammen
med det sure fjæs af Alex Steen.

– Har I bestilt bord? spurgte jeg krigerisk.
– Vi skal ikke spise noget, svarede pressefotografen hovent.

– Vi er på arbejde.
– Hold så op, Knud, sagde Alex Steen surt og gled forbi ind

for at tage scenen i øjesyn. Han forstod ikke et hak af det hele
og troede, det var en gentagelse af 1962. Det var helt undgået
hans opmærksomhed, at scenen var tom og gæsterne i fuld
gang med at opføre nye og gamle FLUXUS-stykker.

Ved et bord sad marketingschefen for IRMA.
Aftenen igennem blev der bestilt ved bordene, tjenerne var

travlt optaget, og det samme var kunstnerne, Ben Patterson,
Emmett Williams, Geoffrey Hendricks, Willem de Ridder, Ali-
son Knowles og Ay-O, hvor sidstnævnte måske havde nogle af
aftenens mest elegante retter på menukortet. Ved et bord blæ-
ste han store sæbebobler, der i alle regnbuens farver hang over
bordet, mens gæsterne løftede glassene og i en lille lydløs eks-
plosion ved berøringen af boblen med glasset brød farvespek-
tret og boblen.

En friturestegt 50-er var et af aftenens tilbud fra Ay-O. Ret-
ten kostede 50 kr. og hed blot »Friture«. Når en gæst bestilte
den ret, blev en frituregryde opstillet på bordet med et fyrfad
under. Man bad gæsten om en 50-kroneseddel, som blev lagt
ned i frituregryden. Medens frituregryden blev opvarmet af
det lille fyrfad, blev der rettet an med tallerken, kniv og gaffel
foran gæsten. Sidst blev der sat krydderier, salt og peber frem,
og efter at 50-kronesedlen havde kogt lidt i frituregryden, blev
den fisket op og anrettet på tallerkenen og overdrysset med
krydderier. Endelig blev en citronskive presset ud over sedlen.
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Og så: Velbekomme! Herefter skulle gæsten spise sin 50-
kroneseddel. Og det gjorde han. Der var flere, der bestilte den
ret.

Det vil ikke være rimeligt at beskrive alle 66 retter på menu-
kortet; der var ikke nogen ret, der ikke var kvalificeret nok til
at kunne være opført for alle midt på scenen, men udfordrin-
gen til kunstnere og publikum var netop, at det hele blev drejet
180 grader, og at afstanden mellem kunstner og publikum
samt grænsen mellem scene og virkelighed ophævedes.

Jeg tror, det er Ben Vautier, der engang har sagt: Jeg er aldrig
på scenen. John Cage har omvendt sagt: Jeg er 24 timer i døg-
net på scenen. Og disse to udtryk er jo ens.

Hele torsdag aften blev optaget af Danmarks Radios Per
Mossin, der skulle lave et nordvisionsprogram og ville lægge
hovedvægten, ikke på, hvad der skulle foregå de næstfølgende
dage, men på à la carten, som jeg selv betragtede som højde-
punktet. Der havde også været fjernsyn på i Wiesbaden fra
Süddeutsche Rundfunk. Et hollandsk fjernsynshold var lige-
ledes kommet til København for at optage nogle få indled-
ningsscener til en FLUXUS-film, de havde planlagt.

Arrangøren, som havde finansieret hele forestillingen i Wies-
baden, var med i København. En lille mand med cykelstyr-
skæg og en smittende latter, når noget morede ham. Hans
navn var Michael Berger.

Et af de få originalarbejder, der kunne bestilles, var Yoko
Onos skakspil, der kunne spilles af to personer, der ønskede at
spille skak. Brættet er hvidt med hvide terner, og alle brikker
er hvide. For kyndige skakspillere skulle dette intet betyde. To
gange var dette originalarbejde ved at blive stjålet, og kun de
årvågne unge studenter, der assisterede, forhindrede tyverier-
ne.

I det ene tilfælde trak de skakspillet op af en taske. Damen
undskyldte sig med, at hun troede, hun ved at bestille dette
skakspil samtidig havde købt retten. Den kostede 40 kr.!
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Nej, der var ingen doggy bags ved à la carten bortset fra me-
nukortet, som alle naturligvis sikrede sig med hjem som erin-
dring.

Fra Mieko Shiomi, som selv var forhindret i at være med,
men som havde sendt varer både til GOOD BUY-supermarke-
det og til menukortet, var en af de mest yndede bestillinger en
FLUXUS-»balance«, der bestod af en vægt, som blev serveret
ved bordet. I dette tilfælde var der tale om en vægt af en sådan
størrelse, at tjeneren måtte holde den foran gæsten, der herefter
ved at anbringe forskellige ting i de to vægtskåle skulle prøve at
opnå balance. Det samme stykke fandtes som »forret« i form
af et fotografi af en vægt og nogle små papirstykker, hvorpå
gæsten skulle skrive ting, der balancerede hinanden.

I og for sig var der med Mieko Shiomis »forretter« også tale
om originalarbejder, så før nogen nåede at bestille dem, var de
to af de tre stjålet, og jeg fjernede lige så stille den sidste for at
redde den. Den italienske kunstsamler Francesco Conz var til
stede og tog mange fotografier, som han plejer ved alle
FLUXUS-begivenheder. Det var ikke nemt at vide, hvem der
gik og sikrede sig souvenirs, som det altid har været tilfældet
fra de første FLUXUS-dage.

Francesco Conz havde ansat en ung mand til at følge i hæ-
lene på kunstnerne og samle ting sammen, som de havde haft
i hænderne, eller som på en eller anden måde havde fungeret
som rekvisit.

Lørdagens hovedarrangement hed »Hire an artist« og be-
stod i, at man kunne leje en kunstner for 5 kr. i minuttet. Det
ville sige, at man kunne have kunstneren i 13 minutter for sig
selv til en pris, som svarede til en biografbillet. Og ingen for-
hindrede, at man var flere på samme billet.

Bodil og jeg havde sammen med Thomas Snitker besluttet,
at vi ville leje Ay-O til at lære os nogle særregler i Mah-Jong,
og det havde vi alle meget fornøjelse af. Willem de Ridder
kunne man leje til at fortælle historier. I det hele taget bestemte
kunstnerne selv, hvad man kunne leje dem til.
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Eric Andersen havde som rekvisit bestilt en af stadsingeniø-
rens direktorats små elektriske biler, så ham kunne man leje til
at blive kørt rundt i kirken med.

Om søndagen, hvor der skulle være maratonforestilling,
benyttedes lejligheden til at opføre de lidt længerevarende
stykker. Det gjaldt f.eks. Emmett Williams opera, som er en
zenopera, der har en varighed af 2 timer med klokkebjælde-
ringende monotoni kun indimellem afbrudt af vrede eller op-
lysende replikker fra det lille panel af kunstnere, som opførte
dette stykke. Det var Ben Patterson, Dick Higgins og Alison
Knowles, mens det var Ay-O, der anslog bjælderne.

Publikum, der ankom den søndag ved begyndelsen af ope-
raen, forlod i det store og hele alle kirken, inden den var slut.
Da den sluttede, overtoges den af et andet langvarigt stykke,
nemlig 533 gange for Henry Flynt. Det blev først opført 533
gange på orglet, derefter 533 gange på flyglet. Det giver 1.066
gange!

Allerede om morgenen var Ben Vautier ankommet. Han
ville gerne have bygget et 3-4 meter højt podium og have an-
bragt en lænestol på toppen og en stige, der førte derop. Så
ville han gerne have en tegneblok og en speedmarker og et lille
bordstaffeli. Klokken 12, da søndagsforestillingen åbnede, an-
bragte Ben Vautier sig i lænestolen, og hele eftermiddagen –
han havde oprindelig bestemt sig for at blive siddende der i
alle 12 timer – sad han og skrev sætninger som f.eks. »Some-
times FLUXUS can be boring«. Quotation from Nam June
Paik, eller »Danish masochism«, når folk sad og lyttede an-
dægtigt til et par hundrede gange 533 gange for Henry Flynt.

Og denne søndagskoncert startede i flot stil med, at
Benjamin Patterson anbragte en guitar op ad kirkemuren og
bad mig gå foran ned til Holmens Kanal og publikum i kirken
følge efter ham. Så sparkede han – og publikum – guitaren i
stumper og stykker ned gennem Lille Kirkestræde og ned til
Højbro Plads og Kanalen. Hver bid af den itusparkede guitar
skulle sparkes ud i kanalen. Stille søndagsspadserende i den
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indre by tog ikke synderlig notits af dette sceneri. Går folk
rundt derinde, må det også være, fordi de er indstillet på lidt
af hvert.

Lise Funder, direktøren for Nikolaj Kirke, kassemesteren og
den egentlig ansvarlige for hele arrangementet, fulgte alle fore-
stillinger som afslutningen på 2 års forberedelser, hvor bølger-
ne indimellem kunne gå højt. Mere end én gang havde vi smidt
telefonen i øret på hinanden, men få dage efter genoptaget
samarbejdet ud fra den nødvendighed, vi begge havde bundet
os til: At få det store arrangement i Malmö, København,
Wiesbaden og New York til at lykkes.

Alle de fælles forberedelser hvilede på os to, mens de lokale
arrangementer i Wiesbaden blev forestået af Ben Patterson og
– i Judson Memorial Church i New York – af en ung næste-
generations FLUXUS-kunstner, Larry Miller.

Lise Funder fortalte mig siden hen, at hun nu havde været
gift med en læge i næsten et helt menneskeliv, men at det under
disse forberedelser i dette samarbejde med mig var første gang
i hendes liv, at hun havde måttet bede sin mand skrive nerve-
medicin op til sig. Det skulle nok ikke tages så tungt. Hendes
mand, den sympatiske læge Jørgen Funder, som også fulgte
hvert skridt af afviklingen, betroede mig, at Lise Funder havde
sagt, det var første gang, hun følte, at hun havde fået modspil.
Det var måske også nok et af de hårdeste arrangementer, jeg
nogen sinde havde påtaget mig.

Man skal ikke gøre sig nogen illusion om, at det er nemmere
at skaffe få penge end at skaffe mange, og det gjorde det ikke
nemmere, at der var tale om 30-års jubilæet for FLUXUS.
Havde det været en udstilling med Picasso-grafik, havde det
været meget lettere at rejse pengene. Men også her lykkedes
det over al forventning. Københavns Kommune betalte
130.000 kr. for at få mig til at gentage det, de havde smidt mig
ud for, første gang det blev opført i København. Danmarks
Radios TV Fakta betalte mig 50.000 kr. for at lave en nordvi-
sionsoptagelse af det samme, som de for 30 år siden havde
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optaget, men havde skrottet som værende »underlødigt« – en
skrotning af et program, som – havde det eksisteret – ved salg
havde kunnet finansiere hele jubilæumsforestillingen både i
New York, Wiesbaden, Malmö og her.

Søndagen afsluttedes ved midnat, og Eric Andersen havde væ-
ret henne og fortælle Michael Berger, Lise Funder og mig, at vi
ikke måtte gå. Jeg havde mine bange anelser, så ud på aftenen
gik jeg hen til Lise Funder..

– Hvis de vil have, vi skal danse brudevals, så nægter jeg alt-
så. Jeg kan ikke danse. Vi kom begge to til at tænke på en af
Ben Vautiers geniale menuretter fra à la carten. Når den blev
bestilt, mødte Ben Vautier op ved bordet og inklinerede for
gæsten og dansede til lyden fra en ghettoblaster en smægtende
tango med gæsten, der fik stillet sin sult på en ikke helt almin-
delig måde.

Klokken nærmede sig midnat. Nu gik musikanlægget i
gang. Musikanlægget til 28.000 skarpe danske kroner var et
professionelt rockorkester værdigt. Nu spilledes ouverturen til
Carmen. Scenen var tom bortset fra Benjamin Patterson, der
sad lige midtfor. Foran sig havde han et lille bord med en blen-
der. Der blev sat 3 stole hen foran hans bord, og i de næste mi-
nutter gik, som i en fejende finale, hver kunstner, én efter én,
med lange skridt til den festombruste musik, fra et sideskib op
og tog plads på scenen bag ved Ben Patterson, der sad dér med
den snurrende blender. Da alle var kommet op og 12 kunst-
nere stod dér, hver med en rød rose i munden, gav Ben Patter-
son et signal, og hver kunstner gik én efter én hen til blenderen
og knappede rosenblomsten af, så de røde blade faldt ned i
blenderen, der efterhånden snurrede rundt med et blodrødt
fluidum foran Ben Patterson.

Musikken var inde i et crescendo, da den sidste rose var for-
svundet ned i blenderen og Ben Patterson rejser sig. Han tager
et glas og hælder den røde væske op i glasset, sætter det for
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munden og drikker. Bagefter knuser han glasset mod gulvet,
og dette er signalet til, at kunstnerne kalder Michael Berger,
Lise Funder og mig op og anbringer os på de tre stole.

Nu er musikken skruet op næsten til smertegrænsen. Der
spilles »We’re the Champions of the World« – den engelske
fodboldklubsang – og bagfra sætter kunstnerne en laurbær-
krans på vore hoveder.

FLUXUS-jubilæet var slut, og alle omfavnede hinanden.
Men det havde været lidt for hårdt. Havde man bare været 30
år yngre.



Two Ball Football

Da telefonen ringede om aftenen i mit lille københavnske for-
stadskvarter og det var Tate Gallery i London, der inviterede
mig til at udstille min fodboldkamp med to foldbolde, gik der
nogen tid, før det gik fuldt op for mig, hvad dette indebar. Mr.
Adrian Glew fortalte mig i telefonen, at de forberedte en ud-
stilling, der skulle hedde »FLUX BRITANNICUS«, og som
skulle vise nogle tendenser i kunsten fra 1962 til 1973.

I 1973 havde jeg opført »Two Ball Football« på »Oxford
Museum of Modern Art«. FLUX BRITANNICUS-udstillingen
på Tate Gallery skulle bl.a. omfatte en lang weekend i slutnin-
gen af maj, hvortil der var inviteret kunstnere, der skulle op-
føre FLUXUS-stykker. Det drejede sig om Ben Vautier om fre-
dagen, Emmett Williams om lørdagen og mig søndag efter-
middag, hvor Tate Gallery havde fået stillet en All Weather
Football Pitch til rådighed i Battersea Park. Min fodboldkamp
skulle udkæmpes dér.

Den latinamerikanske fodboldliga havde netop den week-
end turnering i London, og alle hold havde været interesserede
i at spille fodboldkampen med to fodbolde, fortalte Adrian
Glew. Disse latinamerikanere er nogle store legebørn, så det
skulle nok blive en festlig kamp.

Min kone og jeg blev inviteret til at bo som Tate Gallerys
gæster på Chelsea Arts Club under vort ophold, og de ville
sende penge til vore billetter til London, så snart vi havde be-
sluttet os for at modtage invitationen. Det var ikke nogen van-
skelig beslutning.

Der har været noget majestætisk over de seneste års begi-
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venheder. Først mit forslag til Frankrig om at gøre prins Joa-
chim til konge af Frankrig i anledning af 200-året for den fran-
ske revolution – det har jeg skrevet om i en anden bog – så rej-
sen med Queen Elizabeth II til New York med ideen til en à la
carte for FLUXUS. Og nu en indbydelse til et af Englands – ja,
vel et af verdens – fornemste museer, der ønskede en genopfø-
relse af den fodboldkamp, som i 1973 blev spillet af to Oxford-
studenterteams, St. Peter’s College og University College teams.

Vi skulle rejse over med skib og tog og ville benytte lejlighe-
den til at besøge min søster, som i nogle år havde boet i Bath.
I tiden efter opringningen føg det med telefaxer imellem Tate
Gallery og Kunstbiblioteket. Man havde fundet frem til to
hold fra Chile, der skulle spille. Men det ville ikke før ud på
søndag eftermiddag være muligt at bestemme nøjagtigt, hvilke
hold det drejede sig om. Der ville kun blive kort tid til at in-
struere spillerne.

Det var lige en opgave efter mit hoved: Fra dommernes fløj-
te startede kampen, til de to halvlege – hver varende 221/2 mi-
nut – var spillet, ville jeg ikke have nogen mulighed for at rette
noget. Det var totalteater, næsten en militær operation, der én
gang sat i værk, måtte udspille sig selv på sine egne betingelser
og ved sin egen iboende kraft.

Tate Gallery ønskede fodboldreglerne faxet over. Der skulle
være to dommere, hver følgende sin bold. Den ene bold skulle
spille fuldstændig uafhængigt af den anden. Hvis der var mål,
var det kun den bold, der gik i mål, som skulle til banens mid-
te. Den anden fortsatte, hvor den var.

Der ville ikke blive tid til at indstudere kampen, altså ingen
muligheder for at bruge det, der i militær jargon hedder »make
believe«, hvor man bruger den ene bold til at fjerne interessen
for den anden, som det i virkeligheden drejede sig om at skyde
i mål, og skiftende med make believes fra den ene bold til den
anden. Den taktik er ellers lige så gammel som Alexander den
Store, og i alle krige har det været en helt nødvendig del af
strategien.
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Marlborough brugte den før slaget ved Blendheim. Han
sendte som afledning hele sit tros imod Paris, mens hans sol-
dater og rytteri tog den anden vej ind i Bayern. I Første Ver-
denskrig brugtes taktikken i slaget ved Somme, således at flere
tusinde britiske soldater blev dræbt i en operation, der alene
var en make believe-operation. Før de Allieredes invasion i
Normandiet brugtes make believe indtil det raffinerede. Ge-
neral Patton blev placeret dér, hvor de Allierede gerne ville
have tyskerne skulle tro invasionen ville komme – ja, selve in-
vasionen var en make believe deception, idet der gik lang tid,
før tyskerne regnede invasionen i Normandiet for hovedinva-
sionen. I alt for lang tid troede tyskerne, at invasionen kun
skulle drage opmærksomheden væk fra en større invasion på
Kanalkysten.

Fodboldspillere – ja, sportsfolk i det hele taget – er ikke me-
get for ændringer i reglerne og har føje humoristisk sans. Det
er svært at overbevise dem om, at »hurtigst, længst og højest«
skulle udskiftes med »nyt, enkelt, morsomt«.

Det var vigtige elementer i »Two Ball Football«, at kampen
fandt sted ikke på Tate Gallery imellem alle Turnerbillederne,
men i Battersea Park, der lå lige på den anden side af Them-
sen. I den park duellerede general Wellington med en mand,
der havde fornærmet ham. Og skønt Wellington dengang var
en god del over 60 år, havde han vundet duellen.

Det var også vigtigt, at jeg ikke personligt skulle deltage,
men alene instruere 22 spillere, 2 dommere og 4 linjevogtere.
Det passede mig alt sammen fint, tilligemed – og ikke mindst
– at der var tale om en dagligdags begivenhed i denne begiven-
heds eget miljø, hvor en ganske lille ændring ændrede situa-
tionen totalt. Hele ideen bag Two Ball Football er at neutrali-
sere eller depolarisere spændingspunktet, fodbolden, ved til-
stedeværelsen af to fodbolde. Flere end to fodbolde ville have
gjort denne idé uklar.

Få dage før afrejsen modtog jeg et postkort fra Emmett Wil-
liams i Berlin: What is it about you, The Tate, and a Football?
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Også Emmett skulle indkvarteres på Chelsea Arts Club, så vi
ville få rig lejlighed til at tale sammen.

Torsdag rejste vi til London, hvor der om eftermiddagen var
planlægningsmøde på Tate Gallery. Mødet fandt sted i en lille
pavillon, der lå foran det pompøse galleri, hvor der dagen
igennem strømmede i tusindvis af gæster til fra hele Jorden.
Foruden Adrian Glew var der en ung mand fra Institute of
Contemporary Art (ICA), Sholto Ramsey, som ville optage
kampen på video eller rettere på to videoer, det ene kamera
følgende den ene bold, det andet den anden. En forbindende
speaker skulle samle spillet, som ellers skulle vises samtidig på
to skærme søndag aften på ICA for en indbudt kreds med
drinks og snacks.

Vi havde ikke siddet længe i mødet, før døren gik op og jeg
sprang op af stolen til et hjerteligt gensyn med en af nøgleper-
sonerne for 20 år siden, da Oxford skulle spille Twoball. San-
dy Nairne havde dengang været student på Oxford, og alle
møder havde været afholdt på hans collegeværelse. Sandy
havde påtaget sig at overbevise holdkaptajnerne om, at de
skulle være med, og det havde slet ikke været problemfrit.

I dag sad Sandy Nairne som en af topcheferne på Tate Gal-
lery, og ingen havde været klar over dette bekendtskab ham og
mig imellem, før han havde set mit navn på listen over delta-
gere i weekendens FLUXUS-forestilling. Tate Gallery havde
gjort et forsøg på at få de samme to universitetshold til at lave
en returkamp, men tidspunktet, der kolliderede med Oxford
Universitys eksamenstid, havde gjort dette umuligt.

Sandy Nairne spurgte, hvor mange gange vi havde opført
kampen efter 1973.

Det havde vi da aldrig gjort.
Han var mildt forundret. Jeg forklarede:
– Jeg hader at gentage mig selv.
– Men hvorfor så spille den nu? spurgte Sandy Nairne.
– To be nice to you, sagde jeg under almindelig latter fra de

tilstedeværende, for det var et typisk engelsk understatement,
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da enhver kunne se, jeg var ved at revne af vigtighed over den
fine invitation.

Om aftenen mødte vi Emmett Williams på Chelsea Arts
Club. Chelsea Arts Club er en excentrisk engelsk klub med en
tyk atmosfære af tradition og minder. I Old Church Street i
Chelsea ligger den lave, uanselige bygning med et lille mes-
singskilt på muren udenfor. Der er et bibliotek, som nærmest
ligner et marskandiserlager for brugte lænestole, og en bar i et
stort lokale, som nærmest ligner et marskandiserlager for bil-
lardborde. Spisestuen er hyggelig med billeder fra loft til gulv,
ligesom der hænger billeder søm ved søm i alle gangene. Bag
baren og spisestuen er der udgang til en gammel have, hvor
klubbens gæster ligger henslængt i eftermiddagssolen med
aviser og tidsskrifter eller samtalende stilfærdigt to og to.

Vort værelse lå på første sal. Alle værelser bar navn efter en
eller anden notabilitet over døren, og selve værelset var over-
hængt med fotografier af kunstnere, som var kendt over det
ganske land, skuespillere, filmstjerner, digtere. Den torsdag, vi
ankom, var der optagelsesceremoni for den kendte engelske
skuespiller Roy Atkinson, så vi gled lige så stille bag om en
større højrøstet kø ved baren med vore store kufferter.

Værelserne kunne ligne gæsteværelser i en dansk præste-
gård med hvidmalede senge, hæklede sengetæpper og hvid-
malede fletstole omkring et fletbord med en lille ternet dug på.
Det var alt sammen noget, ingen handelsrejsende ville finde sig
i. Toilet på gangen og badeværelse med et badekar så stort, at
det kunne synes alene om at betjene alle Englands kunstnere.

Emmett kom ind på vort værelse. Vi havde købt en flaske
Calvados på skibet. Den anbragte vi imellem os. – Applejuice,
kaldte Emmett den, og vi talte lidt om anledningen til, at det
netop var os, der var inviteret.

Emmett og Ben Vautier havde været med i London i 1962,
hvor Ben Vautier udstillede sig selv i galleriejeren Victor Mus-
graves gallerivindue dag og nat, udførende alle døgnets gøre-
mål i fuld offentlighed. Festivalen, som var den første FLUX-
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US-koncert efter Wiesbaden, og hvor København blev den næ-
ste i rækken, gik i London under navnet »Festival of the Mis-
fits«. Galleriet, der dannede rammen om begivenheden, hed
»Gallery One«.

Femten dage skulle Ben Vautier tilbringe i det vindue. – Men
sådan gik det nu ikke helt, sagde Emmett med et smørret grin.
Efter blot et par dage fandt Ben nemlig en pige i London, og
han skulle ikke have noget af at ligge og elske med hende til
offentlig beskuelse, så hans vinduesudsmykning blev af meget
begrænset varighed. Og sådan er det altid med Ben, fortsatte
Emmett. Efter planen lyder det rigtigt nok. Men man skal også
passe på, at man ikke keder sig ihjel. Livet er for kort til fran-
ske kunstprojekter.

Det var på samme Festival of the Misfits, at danske Addi
Køpcke en sen aften stillede sig op og pissede på fortovet i
London. Han blev trukket i retten, og den lille forseelse ind-
bragte ham en bøde på 40 pund.

Da Emmett forlod præstegårdens gæsteværelse i en sen af-
tentime, var der ikke meget applejuice tilbage.

Man bliver meget sikker på én ting, når man en hel dag har
vandret igennem gaderne i London: Det, jeg sidder hjemme i
København ved min skrivemaskine og mener, betyder meget
meget lidt herovre. Igen var jeg i den egyptiske samling på Bri-
tish Museum. Og igen så jeg det lille brætspil, som fascinerede
mig så meget for nogle år siden, da jeg sidst var i London,
fordi jeg bestemt mener, det må være muligt via computer-
teknologi at finde frem til spillereglerne. Jeg tog denne gang
endnu et stærkt indtryk med mig: Et kranium af et barneho-
ved. Familien havde begravet det døde barn, men efter nogle
år havde de gravet kraniet frem og med ler modelleret det
erindrede ansigt uden på kraniet. Som øjne var indsat lange
smalle hvide sten. Det lille ansigt gjorde et stærkere indtryk på
mig end alle de gyldne bemalede faraoner tilsammen.

Næste dag ville Emmett absolut have, at vi skulle opleve
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Café de Paris, som lå lige bag Piccadilly Circus. Klokken var
fem minutter over tre om eftermiddagen. Livet pulserede for-
bi. Travle fodgængere. Hostende busser slingrede i gaderne,
spinnende Rolls Royce-biler og storsnudede fodgængere – ja,
indimellem havde man lyst til uden videre formaliteter at
smøre en tilfældig forbipasserende et par på skrinet. Englæn-
dere kan se mere storsnudede ud end nogen andre, jeg kan
komme i tanker om. Men så var der dette lille ydmyge sted,
Café de Paris. Det lå inde bag matslebne dekorerede vindues-
ruder, og for enden af en rød løber førte en trappe ned i et
hemmelighedsfuldt dyb. På vej ned ad trappen passeredes vi af
ældre damer, der udsendte en duft af parfume, og foran et
spejl i guldramme nede i foyeren stod en ældre pensioneret
major i sit lidt for stramme tøj og friserede sin nakkeskilning
en sidste gang, før han vendte sig fra garderoben og gik ind i
den rødt oplyste sal, hvor små borde med to stole ved hvert
var anbragt rundt om et skinnende blankt dansegulv. Et or-
kester spillede.

Dette var stedet – ja, måske kun et enkelt af mange – i Lon-
don, hvor ganske almindelige mennesker en ganske almindelig
eftermiddag kunne gå hen for at danse. For at danse – ja, og
måske også for at gøre et lille bekendtskab midt i en ensom,
kold tilværelse.

Lige inden for døren stod en dame med rødt silkebånd om-
kring det farvede bleghvide tynde hår. Et lilla fløjlsbånd om
halsen og en rød lårkort tylskjole. Hun bar hvide strømper for
meget bevidst at fremhæve sine velformede ben, der lignede to
knudrede hegnspæle. Hun kunne udmærket være over 70 år.
En ældre gentleman med slips – ja, alle bar velsiddende slips –
bød hende op, og de gled ud på gulvet.

En lille strikket rund dame på et halvt hundrede år dansede
rundt og rundt, som om hun var trukket op, og hun løftede og
sænkede armene og smilede til alle sider. Hendes partner var
en stor stille godmodig herre i ulasteligt jakkesæt, der havde
bare to trin at tage af. Også disse virkede, som om han var
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trukket op. Men til gengæld betjente han sig af det raffine-
ment at lade sine håndflader som et par luffer vifte i takt med
sine fodtrin, dansetrin, eller hvordan de nu skulle benævnes.
Han fulgte ganske mekanisk efter den lille roterende runde
dame, som fuldstændig overså ham og i stedet betragtede alle
andre.

Ja, således mekanisk optrukne i bevægelse til musikken,
nogle trukket op og indrettet til de mest kunstfærdige manøv-
rer og spring frem og tilbage, andre, som om de meget snart
skulle trækkes op igen, fordi de nu næsten havde brugt alting
i sig. Således gik det uden ophør.

Kom de hver fredag? Spurgte de forsigtigt deres partner, om
hun kom igen næste fredag? Var der nogen, der havde interes-
sante ting at vise frem derhjemme og inviterede på en kop te?
Havde de fleste mødt hinanden tidligere? Hvad var deres stør-
ste drøm? Jeg tror, at det, de foretog sig, på samme tid var de-
res drøm og deres virkelighed.

De gør selvfølgelig det rette: De accepterer deres situation.
Måske er det engelsk egenart at være sig selv og sine latterlig-
heder og svagheder bekendt.

Ben Vautier skulle holde sit foredrag kl. 1. Han begyndte 10
minutter før tiden. Det var for at komme op i omdrejninger,
sagde denne højst professionelle stand up comedian. Han
fyldte hele scenen med sin personlighed, og hans synspunkter
i forbindelse med FLUXUS, som jeg deler et langt stykke af
vejen, var interessante at høre for det lille intense publikum.

Jeg bemærkede i begyndelsen af Ben Vautiers forelæsning,
at der stod en af museets uniformerede vagter med næsetippen
ind gennem døren. Næste gang jeg så i den retning, var han
trådt helt ind, og en anden af vagterne stod nu med næsen ind
gennem døren. Efter et kvarters tid stod der fem vagter, som
formentlig brugte deres afløsningstid til at høre Ben Vautier
fortælle om FLUXUS.

Ben Vautier er halvt irsk og halvt fransk – en eksplosiv blan-
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ding. Han har hele sit liv boet i Nice, og jeg husker fra begyn-
delsen af 60’erne hans projekter »Anti-Art« »Non-Art«
»Festival Hors Language« m.fl. Han prægede et helt miljø i
Nice inspireret, som han berettede, fra starten af Arman og
Yves Klein.

Engang i de år fik jeg et postkort fra Nice forestillende to
unge mennesker, der stod i vejkanten på Route Nationale nr.
7, hovedvejen fra Nice til Paris. Imellem sig havde de et opret-
stående klaver, og den ene stod med tommelfingeren løftet
imod de forbikørende biler. Dette stykke havde en titel. Det
hed: »Pianostykke fra Nice til Lyon«.

Næste dag kom Jon Hendricks. Han havde været i Edin-
burgh, men ville ikke gå glip af fodboldkampen om søndagen.
Også han blev installeret i Chelsea Arts Club, og det stod mere
og mere klart for mig, at jeg havde ham at takke for – som
kunstnerisk rådgiver for Tate Gallerys FLUXUS-udstilling –
min ærefulde invitation.



Selve kampen

Det hele var jo ikke noget. Hvis det var noget, så var det den
omstændighed, at Tate Gallery havde udnævnt det til at være
noget. Fordi det ikke var noget. Sådan er det med FLUXUS.

Med foldboldkampen befandt vi os i et intermedia, hvor in-
gen, bortset fra de få tilskuere fra Tate Gallery, overhovedet
gjorde sig tanker om, hvorvidt det var kunst eller ej. Ikke at jeg
havde fjernet min egen rolle. Men den lå forinden og var et
spørgsmål om at få spillerne til at tage sig selv alvorligt. »The
more serious the more fun« og »This is a historical moment«
havde jeg sagt til spillerne. Over for dette sidste opstod der en
dejlig latinamerikansk latterkoncert.

Og så var der det lille punktum, som gjorde det hele til
umiskendelig kunst: Tate Gallery havde doneret en kasse fin
fransk vin til vinderholdet. Så kunne folk spørge sig selv:
Hvorfor fanden donerer Tate Gallery i London en kasse vin til
et vinderhold i en latinamerikansk fodboldkamp?

Fordi det var en fodboldkamp spillet med to fodbolde.

Adrian Glew fra the Tate forstod godt, at det måtte være fru-
strerende end ikke at have set Battersea Parks fodboldbane,
før kampen skulle begynde, så han tilbød, at vi sammen kørte
derud søndag formiddag. Det var rigtigt, at når kampen først
var i gang, var der intet at ændre, men tiden før var lige så vig-
tig, som skulle et helt skuespil skrives og instrueres – et skue-
spil af 45 minutters varighed – på et øjeblik.

Solen skinnede om morgenen, og tilskuerne lå henslængt
langs sidelinjen, mens Juan, som var hele turneringens leder,
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stod som en field marshal ved et lille bord og modtog meldin-
ger om kampresultater og deltagerlister. Omkring ham stod en
hel lille generalstab af latinamerikanske sportsfolk. Juan hilste
hjerteligt. Han lovede, at hvis vi kom tilbage klokken 3 om
eftermiddagen, ville han have de to hold klar.

Hen imod kl. 3 begyndte det at trække op med skyer, og
man kunne sagtens forestille sig, at denne historiske kamp
skulle spilles i regnvejr. Selve banen var et gråblåt akryltæppe;
det var derfor, den blev kaldt en All Weather Football Pitch.

Det skulle nu senere vise sig, at skyerne spredte sig, netop
som kampen skulle begynde. Men Juan havde svært ved at
finde frem til de to hold, der skulle spille kampen. Alle hold,
der ikke lige netop spillede på en af de to baner, sad i civilt i
grupper rundt omkring og heppede deres kammerater på ba-
nerne.

Jeg foreslog for at være konstruktiv, at jeg bare fik de to
holdkaptajner ind i damernes omklædningsrum, så jeg kunne
instruere dem, tilligemed de to dommere. Ja, der skulle to dom-
mere til. Problemet var, at dommerne var optaget af de igang-
værende kampe i turneringen, så jeg havde møder med de to
holdkaptajner. Der var lutter skinnende øjne og store smil,
efterhånden som jeg fortalte, og begge kunne levende forestille
sig spillet.

Fra det øjeblik, kampen var åbnet ved, at det ene hold ved
plat eller krone var udpeget til at starte og havde sparket til
begge bolde, måske den ene i den ene retning, den anden i den
anden, var der tale om to helt uafhængige kampe. Hvis den
ene bold gik i mål, fortsatte den anden uanfægtet. Ved frispark
var det kun den bold, der var impliceret i frisparket, som
skulle stoppes. Vi diskuterede med beklagelse, at de, hvis de
havde haft mere tid, måske kunne have udviklet en strategi og
indøvet den, så de brugte den ene bold til at lave aflednings-
manøvrer for den anden.

De forstod, at kampen skulle spilles i fuldt tempo og med
maksimal indsats, da ingen kunne udelukke, at det andet hold
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spillede for at vinde. Og så var der jo en kasse vin til vinderen!
Og endelig var der videofilmene! De måtte kæmpe for at tage
sig fordelagtigt ud over for de dejlige blonde danske piger, der
skulle sidde og se kampen senere hen, når jeg vendte tilbage til
Danmark med den. De grinede højt med deres stærke perle-
hvide tænder i store varme grin og med skinnende mørke øj-
ne.

Vi aftalte, at jeg kort før tid skulle opsøge de to hold og præ-
sentere mig for spillerne.

– Det er jo din idé, sagde de. Spillerne vil gerne se, hvem der
har fået den idé.

Netop da jeg kom ud fra damernes omklædningsrum, blev
jeg indfanget af den første gruppe spillere, der sad lige uden
for omklædningsrummet. De bad mig om at forklare reglerne,
og jeg gentog for dem så godt, jeg kunne, hvad jeg netop hav-
de fortalt deres holdkaptajn, og der var udelt højrøstet begej-
string. Den kamp glædede de sig til at spille. Klokken fem? Vi
skal nok være klar!

Lige før tid fortalte jeg den anden gruppe spillere de nær-
mere regler og ønskede dem held og lykke med kampen, og på
et vist tidspunkt greb jeg mig selv i at lave pep-talk til en kreds
af unge latinamerikanere, som viste sig blot at være tilskuere
eller måske reserver. De slog mig på skulderen og ønskede mig
held og lykke, og jeg undskyldte min fejltagelse. Hele atmo-
sfæren blev, efterhånden som klokken gik mod fem, lettere
forvirret. Der var mange hold, mange mennesker, og der skete
noget hele tiden. Juan var ude for at finde de to bolde, der
skulle ligne hinanden mest muligt. Så kørte han bort i bil for
at hente linjevogterflag, som jeg havde bestilt som rekvisit for
kampen. Dem havde jeg insisteret på. Der ville sikkert komme
mange off sides i sådan en kamp.

Selv om kampen var fastsat til klokken fem, var den ikke
kommet i gang klokken ti minutter over, men banen var ryd-
det, og der begyndte at ske noget. Jeg talte med dommerne i
deres sorte shorts og trøjer, og vi blev enige om at starte klok-
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ken kvart over fem, og de synkroniserede deres ure. Dommer-
ne gik nu mod banens midte.

Sandy Nairne og Sylvia, der var assistent på Tate Gallery,
ankom slæbende på en kasse vin. Sandy Nairne havde sin 10-
årige søn med, så at også han kunne opleve den spændende
kamp.

Men pludselig stod vi over for den katastrofe, som enhver
må kunne forestille sig kan opstå under så koncentrerede for-
beredelser:

Det uforudsete! Det altødelæggende!
Ind på banen kom et rødt hold i fuld krigsmaling, med snø-

rede støvler, hvide strømper, røde skinnende silkeshorts og
røde trøjer. De ankom i let løb og begyndte at tage opstilling.
Og på den anden banehalvdel ankom fra hver sin side sam-
tidig et blåt og et gult hold – alle i stiveste kampudrustning.

Da de fik øje på hinanden, begyndte en råbekoncert, der et
øjeblik så ud til at gå over i rent håndgemæng. Nogle stod og
pegede over mod mig med ophidsede fagter, andre truede.

Begge hold – ja, alle tre hold – var blevet udtaget af mig, der
ikke havde kunnet skelne det ene latinamerikanske hold fra
det andet og ved en fejltagelse havde instrueret tre hold i kam-
pens teknik og regler. De blå og gule holdkaptajner løb hen
imod mig. Ingen af de tre hold havde til hensigt at forlade
banen. Det var et kritisk øjeblik, der krævede en lynhurtig løs-
ning. Jeg gik ind på banen og sagde til dommerne, at de havde
kommandoen nu, og at de måtte afgøre denne prekære sag.

Men så let gik det ikke! Det ville dommeme gerne holdes
uden for. De betakkede sig. De skulle nok dømme i kampen,
men dette her kunne de ikke blande sig i.

Der var enighed om, at det røde hold var valgt. De legede
rundt med to bolde på deres banehalvdel. Der var også enig-
hed om, at det var mig, der havde begået en fejl, fordi sådanne
latinamerikanske ansigter for en europæer godt kunne virke
lidt ens. Men det argument kunne jeg selvsagt anstændigvis
ikke benytte mig af. Jeg troede bare, jeg havde instrueret det
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ene hold to gange, mens det i virkeligheden var et helt nyt
hold, som begejstret havde klædt sig om til kampen, og som
nu ville spille!

Med ét fik jeg en idé. Det var måske udelukkende, fordi jeg
selv har meget lidt forstand på fodbold. Men jeg vidste, at
man i fodbold slog plat eller krone om, hvilket hold der skulle
begynde, og så kunne man vel også slå plat eller krone om,
hvilket hold der skulle forlade banen. Jeg foreslog plat eller
krone som en sportslig løsning, og det blev surmulende accep-
teret af både de blå og de gule. De røde var der ingen proble-
mer med.

– Tails! TAILS! skreg den gule anfører, mens mønten blev
kastet af en af dommerne, der dog havde indvilliget i at være
den uvildige møntkaster.

Det blev Tails, og det tabende hold begyndte højrøstet at
insinuere, at anføreren først havde råbt tails, efter at mønten
var faldet ned. Men dette afgjorde dommeren, og sagen var
dermed afgjort. Det blå hold forlod slukøret banen, og kam-
pen blev sat i gang.

I de første fem minutter forsøgte det blå hold at sabotere
kampen ved at sparke flere fodbolde ind på banen. På et vist
tidspunkt var der måske mere end fem bolde i aktivitet, indtil
de gule og røde spillere fik dem sparket ad helvede til. Man
skal ikke genere sportsfolk!

Anføreren for de blå kom hen til mig, mens jeg med forsig-
tige øjekast fulgte de første bevægelser med de to bolde på
banen. Der var fuld fart over spillet, og tilskuerne råbte og
skreg højrøstede kommentarer. Den blå anfører sagde som i
sportslig resignation, at det var all right, at de var ude af kam-
pen – det var sket ved en fair lodtrækning – men om jeg så
ikke til gengæld ville love dem, at de næste år ved den latin-
amerikanske ligas turnering måtte blive udvalgt som det første
hold til at spille årets fodboldkamp med to fodbolde.

Det var ikke til at stå for.
Kampen bølgede over banen og i flere afdelinger. Der var
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ikke tvivl om, at spillerne havde dobbelt så meget arbejde,
som hvis de havde spillet kun med én bold. Der blev løbet i ét
væk. En spiller kunne netop have sparket en bold væk for så i
samme øjeblik at stå med en anden for sine fødder og skulle se
sig om efter løsningen på en helt ny situation. Det var dygtige,
professionelle spillere, og det var som en dynamitladning, der
eksploderede, når tre spillere samtidig havnede oven i en bold,
de kom løbende til fra tre sider.

Der var i løbet af de 45 minutter utallige stjernestunder.
Man behøver ikke at instruere en kamp – der bliver kæmpet
på livet løs fra begge sider. Der var flere udskiftninger af ud-
mattede spillere.

Et af kampens højdepunkter, som pludselig indtraf som lyn
fra en klar himmel, opstod, da der blev dømt straffespark til
den ene bold. Bolden blev lagt til rette i straffesparkfeltet, og
den sædvanlige højtidelighed og anspændthed indtraf om-
kring spillerne i nærheden. Målmanden vimsede rundt for at
indtage sin plads midt i målet som en flue, der gør klar til at
starte ud i luften. Det var, som om der opstod et vakuum
imellem bolden, målet og spilleren, der fra nogle skridts af-
stand forberedte sig på at tage tilløb og sparke.

Men så kommer der ude fra sidelinjen i strygende fart en
anden spiller og skyder bold nummer to tværs hen over den
bold, der er lagt klar til skud, og bolden fortsætter som en
kanonkugle lige ind i nettet! Det er vel overflødigt at fortælle,
at den anden bold sekundet efter blev plantet lige ved siden af,
mens publikum skreg og jublede. To mål på samme tid!

Emmett Williams gik mut rundt langs sidelinjen, og jeg hør-
te ham hele tiden sige: – Jeg havde slet ikke forestillet mig det
på den måde. Jeg troede, det ville være helt anderledes.

Da kampen sluttede med 11-6 til det røde hold, samledes
spillerne til det klassiske foto, alle på ét billede, den forreste
række på knæ, de bageste stående, og med to bolde i armene
på målmanden, der sad og tronede i midten.

Sandy Nairne gav vinderholdet kassen med den fine franske
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vin. Holdet brokkede sig over, at det ikke var Chile-vin, men
den indvending replicerede Sandy Nairne med stor elegance.
Han havde desværre kun forstand på franske vine, og da han
syntes, de skulle have det bedste ...

De to dommere gravede ned i vinkassen. De syntes også, de
havde fortjent en flaske for deres medvirken. Dommerne
hører jo altid til vinderne. Det ved vi godt.

Jeg forklarede Juan, hvad jeg havde lovet det blå hold næste
år. Vi har i Danmark et fodboldhold med chilenske flygtninge.
Det vil sige, at vi næste år kunne spille en landskamp mellem
Danmark og England spillet med latinamerikanske fodbold-
spillere. Det syntes Juan lød helt fint.

Det hele var ikke bare en vellykket fodboldkamp, det var
også en vellykket FLUXUS-forestilling. Det forsikrede Jon
Hendricks mig om. Jeg har endnu ikke nået at få at høre,
hvordan Emmett Williams havde forestillet sig kampen. Det
var vigtigt for konceptet, at kampen var flyttet geografisk helt
væk fra Tate Gallery. Men det var på den anden side også
vigtigt, at det ikke var Wimbledon, men Tate Gallery, der stod
bag arrangementet. Man kan ikke sige, at stykket blev opført
af amatører, for spillerne var bedre fodboldspillere end nogen
kunstner, jeg kan komme i tanker om.

Jeg har et problem med sammenligningen mellem denne
kamp og en skulptur, der bliver tegnet på papir for derefter at
blive overladt til håndværkere at udføre. Forskellen består i og
den er vigtig – at denne her kamp er færdig efter 45 minutter,
hvorimod skulpturer står og maser sig på med kunstnerisk op-
stoppernæse, så man aldrig i livet kan slippe af med dem; hel-
ler ikke, selv om alle gerne vil.

På Institute of Contemporary Arts blev de to videofilm vist
søndag aften på to store fjemsynsskærme, den ene opstillet
ved siden af den anden, den ene følgende den ene bold, den
anden følgende den anden. Det skete til akkompagnement af
et glas rødvin eller hvidvin til de indbudte gæster.

Jeg brød mig først ikke meget om den idé, der indeholdt en
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inderlig selvmodsigelse til den forrygende kamp, vi netop hav-
de set udspillet i virkelighedens teater, men da jeg hørte, at
Sholto Ramsey havde fået en professionel jamrende og jap-
pende kommentator til at følge og kommentere kampen ind-
imellem med vilde hyl og skrigende GOAL G-O-A-L-,
G–O–A–L–, hver gang boldene gik i net, så måtte jeg overgive
mig. Denne kommentator var en levende forbindende sjæl, der
indsløjfede hele kampen. Synd blot, at han ikke var med helt
fra spillets start.

Jeg tror, der forberedes en video med salg for øje. Sholto
Ramsey har vist nogle visioner om, at kampen skal begynde
ganske stilfærdigt, for så senere at udvikle sig i David Lynch-
stil. For at opnå den virkning foreslog jeg ham at benytte min
seneste version af Two Ball Football, nemlig en kamp spillet
med bevægelige fodboldmål, altså med målene på hjul, således
at man kan løbe af sted med målene for at beskytte dem imod
boldene. I visse situationer kan man forestille sig, at målmæn-
dene må samarbejde, fordi en bold i det ene mål uvilkårlig
samtidig vil betyde en bold i modpartens mål.

Jeg synes ikke, det er helt comme il faut med det store antal
mål. Det er lidt finere kunst, hvis der bare står 1-0, 1-1 eller
måske 2-1. Man skal anstrenge sig meget for at forenkle.



Københavns Museum for Moderne Kunst

Det er nok en god idé at undlade bevidst at gøre sig uvenner
med nogen nu, hvor jeg har nået den alder, hvor hædersbevis-
ninger burde regne ned om ørerne på mig som belønning for
overhovedet at have overlevet alle disse år kæmpende en sta-
dig kamp imod den samlede danske borgermusik. Det har ofte
været en lystig kamp uden bitre undertoner.

Som nu for eksempel sagen om Københavns Museum for
Moderne Kunst, der i dag faktisk modtager mere daglig post
end Kunstbiblioteket, ikke bare fra hele verden, men også fra
København!

Det begyndte i 1967 under de sidste års bryderier med Kø-
benhavns Kommune og min personlige slagsbroder på rådhu-
set, overborgmester og undermåler Urban Hansen.

Nede under Nikolaj Kirke, helt oppe under alterpladsen lå
et lille fyrrum på ca. 3 x 4 meter fra den tid, hvor kirken blev
opvarmet med kul. En lille stentrappe fører ned til dette rum,
hvis sider består af kampesten formentlig fra den oprindelige
udgave af denne gamle kirke fra det 13. århundrede. Dengang
for 25 år siden, som i dag, bølgede diskussionerne frem og til-
bage om indretningen af et Københavns Museum for Moder-
ne Kunst, og jeg vidste, at min lille antikrist på rådhuset om-
gikkes med planer om at benytte Nikolaj Kirke til sådan no-
get, hvis han kunne slippe af med mig. Jeg ville komme ham i
forkøbet og indrettede den lille kælder – fyrrummet – i et plet-
skud af ironi som det første Københavns Museum for Moder-
ne Kunst, og jeg havde naturligvis ikke undladt at invitere Kø-
benhavns overborgmester til at komme til stede ved åbningen
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og holde åbningstalen og klippe en rød snor over. Jeg sendte
ham en fin indbydelse. Det var Arthur Køpcke, der skulle vise
den første udstilling. Det silede ned med et regnskyl, der reg-
nede skomagerdrenge ned over hele Storkøbenhavn aftenen
før åbningsdagen. I Nærum, hvor jeg boede, bankede det på
døren. Udenfor stod en drivvåd embedsmand fra Københavns
rådhus med en stor gul kuvert. Store gule kuverter var råd-
husets foretrukne våben. Regnvandet dryppede ned fra hat-
teskyggen, og frakken var knappet helt op i halsen på sende-
budet fra rådhuset. Jeg skulle kvittere på et stykke papir, at jeg
havde modtaget brevet. Det var et andet af rådhusets foretruk-
ne våben. Jeg har aldrig overvejet, hvad der ville ske, hvis jeg
en dag nægtede at skrive under. Brevet meddelte kort og klart,
at hvis jeg åbnede det, jeg kaldte for Københavns Museum for
Moderne Kunst, i den kælder, ville jeg blive smidt ud af kirken
omgående. Optændt af en hellig indignation mødtes næste
dag en lille kreds af kunstnere sammen med mig foran den lille
dør bag ved Nikolaj Kirke – døren, der førte ned til mit muse-
um. I Luthersk trosiver opslog jeg en plakat på porten, hvor
jeg skrev med min elendige håndskrift, at Københavns over-
borgmester dags dato havde lukket Københavns Museum for
moderne Kunst. Og så skulle den sag være ude af verden. Hit
and Hide. Men der indløb i den nærmeste tid derefter mor-
somme ansøgninger fra flere kunstnere om tilladelse til at af-
holde udstilling i det ikke eksisterende museum. For eksempel
foreslog en en udstilling med usynlige billeder uden publikums
adgang. En anden kunstner ville udstille folk i fodgængerover-
gange. Når fodgængersignalet lyste grønt, udstilledes folk i
dette nyeste højst fleksible museum. Når signallampen lyste
rødt, var udstillingen lukket. En udstilling med levende bille-
der i et ikke-eksisterende museum.

Hver gang en plan eller en idé forekom ganske særlig uigen-
nemførlig, henviste vi den altid spøgefuldt til at blive realiseret
gennem dette kunstmuseum, og i avantgarde kunstnerkredse
blev det lidt efter lidt en familiær betegnelse for et uopnåeligt
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parnas, hvis eksistens alligevel på den ene eller den anden
måde var en realitet.

En dag sad en ung tysk handelsrejsende og agent inde i
Kunstbiblioteket. Han havde forgæves søgt at tegne os for en
annonce i et tysk adresseblad med gallerier fra hele verden, og
selv om han havde et fristende tilbud, var det ikke noget for
os. Om vi havde noget imod, »at han satte sig et øjeblik og
spiste sin frokost?« – De tyskere! – Han var inderligt velkom-
men og fortalte med mad i munden, at kun museer og offent-
lige samlinger annoncerede frit i den store tyske internationale
adressebog.

Der blev helt stille omkring den uskyldige unge mand. Vi
lagde alle, hvad vi stod med i hænderne. Han så helt befippet
ud. Havde han sagt noget forkert? Det tog ikke mange minut-
ter for os at udfylde de nødvendige formularer og dermed ind-
melde det ikke-eksisterende Københavns Museum for Moder-
ne Kunst. Og siden optagelsen i den store adressebog er der
slag i slag fulgt optagelse i andre adressebøger, og mere og
mere post begyndte at strømme til: Dyre kataloger, anmod-
ninger stilet til »Cher Collegue« om at låne billeder fra vores
samling, ansøgninger om praktikantjob fra unge israelske
kunststuderende og anmodninger om tidsskriftudvekslinger
med meget meget mere. Det var fantastisk at konstatere, hvor-
ledes hele denne museumsverden lever selvtilstrækkeligt uden
behov for andre end sig selv og med dette har rigelig beskæf-
tigelse helt uafhængig af den kunst, der er museets eneste
grundlæggende berettigelse. En ambassadebil fra den belgiske
ambassade kørte en morgen op foran Kunstbibliotekets dør
med en hel meter kostbare fremragende kunstbøger. Et
foreløbigt højdepunkt nåedes vistnok i den første tid, da et
museum i Bordeaux ønskede at låne vort Matisse-billede fra
1917. Jeg tog en stor speedmarker og skrev tværs hen over
brevet »NO« og returnerede det. De kunne ikke hævne sig. Vi
var usårlige.
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Det var, som om museet levede ved en eller anden form for
inerti. Det var ikke til at stoppe. Berømte gallerier i Paris og
New York sendte jule- og nytårskort, efterhånden personligt
stilet til professor Knud Pedersen og Frue. Jeg bemærkede, at
jo mindre jeg foretog mig, jo mere skete der. I et brev fra gra-
fikquadronalen i Venedig bad præsidiet mig – og det var virke-
lig et brev til Knud Pedersen – om at indtræde som medlem af
komiteen og fra Danmark udvælge, hvad jeg mente skulle in-
viteres til at udstille på quadronalen. Jeg ville oven i købet få
lidt for min ulejlighed. Og her var jeg ved en grænseoverskri-
delse, for det var aldrig sket før, at økonomi var involveret. Jeg
besluttede mig dog for at modtage indbydelsen og valgte af
alle »Statens Kunstfond« som »kunstner« for deres fremra-
gende idé med grafikblade, der i puslespil på op til 40 brikker
udstilledes på gavle – grafiske arbejder sat op i stor størrelse
og afløst af næste levende billede overklistrende det foregå-
ende nogle måneder efter. Det var næsten et overbud på Byens
Billede. Det konceptuelle, at det senere overklistrede det fore-
gående, var ikke til at stå for. Det måtte belønnes.

Statens Kunstfond modtog med tak indbydelsen og sendte
en større samling puslebrikker til et grafisk arbejde af Preben
Hornung og Palle Nielsen, som jeg videresendte til mine
ukendte venner i Italien. Efter modtagelsen i Italien af de frem-
sendte grafiske blade fik jeg nogle dage efter en forsigtig fore-
spørgsel til professor dr. Knud Pedersen, om jeg ikke bifaldt de
internationale regler om formater og teknik i grafiske arbej-
der. Og det var klart: De var ikke 5 x 7 meter! Derimod over-
holdt de enkelte puslebrikker (hvoraf der til bare det ene
billede medgik 40) de internationale mål, og det meddelte jeg
dem og motiverede mit valg med det sociale i Statens Kunst-
fonds formidlende initiativ, som italienerne og andre i verden
godt kunne lære noget af. Den lille diskussion medførte, at
min særindstilling omtaltes og diskuteredes i indledningen til
det omfattende katalog. Det lød nærmest, som om de betrag-
tede mig som lidt ude af fodslag med de øvriges holdning, og
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det kunne jeg jo ikke bebrejde dem. Seks måneder efter qua-
dronalens afslutning var de grafiske blade endnu ikke retur-
neret.

Det var altså sådan, det gik for sig. Man opbyggede sine
samlinger på denne italienske måde. Ikke tale om. Jeg forlang-
te billederne retur, og nu står de som de formentlig eneste pri-
vatejede grafiske arbejder fra dette initiativ fra Statens Kunst-
fond. Nå ja, det er Københavns Museum for Moderne Kunst,
der ejer dem. Men da dette ikke eksisterer, ejes de altså ikke af
nogen. Og sådan skal det være.

Der hobede sig stadig post op. Og indimellem fik vi besøg.
Blandt andre fik vi besøg af Volvos kunstneriske konsulent,
der havde afsat dagen til et besøg på Louisiana og på Køben-
havns Museum for Moderne Kunst. Hun blev hængende i
flere timer over vort kaffebord og hørte om vort formidable
museum. Det samme gjorde Ms Carol Brown, Senior Exhibi-
tion Organizer, fra Barbican Art Gallery under the City of Lon-
don.

Den største kompliment kom uforvarende fra en besøgende
fra Walker Art Centre i Minneapolis i USA. Elizabeth Arm-
strong, som var kurator for Walkers, besøgte os som kunstbib-
liotek og som det kunstbibliotek, der havde organiseret
FLUXUS i 60’erne. Men hun spurgte gentagne gange, om jeg
ikke syntes, hun måtte se Louisiana, og jeg slog det hver gang
hen. Til sidst sagde hun, uden at vide det ringeste om min til-
knytning til Københavns Museum for Moderne Kunst, at hun
også havde hørt, at »Copenhagen Museum of Modern Art
was the only innovative museum in Copenhagen.« Hende
inviterede vi hjem til middag, og det blev sen aften, før hun
kørte til sit hotel. De breve, hun senere har sendt, stiler hun nu
udelukkende til Københavns Museum for Moderne Kunst. Og
de når frem.
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Københavns Museum for Moderne Kunst eksisterer stadig-
væk i dag på sin egen personlige måde. Kun fordi der mere og
mere diskuteres bygning af nye museer dels ved Køge Bugt,
dels som udvidelse af Statens Museum for Kunst og andre
steder, har jeg følt mig foranlediget til at søge navnet beskyt-
tet. Dette er projektets første skridt ned i småborgerlighedens
letbegribelige eksistens.

Efter et halvt års betænkningstid skrev Patent- og Varemær-
kedirektoratet, at jeg måtte møde op med erklæringer fra to
velbekendte kunsteksperter i dette land, som kendte dette mu-
seum og kunne erklære sig for det. Det var naturligvis den
nemmeste sag af verden, selv om jeg undlod at lade Knud Pe-
dersen fra Kunstbiblioteket være den ene. Men det tilkommer
ikke disse linjer at afsløre de to vidt bekendte personers navne.

Det vælter stadigvæk ind med breve til Københavns Mu-
seum for Moderne Kunst. Det vigtigste har været at holde tun-
gen lige i munden. Som for eksempel da et amerikansk kunst-
fond uopfordret ønskede at forære nogle værdifulde ameri-
kanske nutidskunstneres værker til museet. Da var det vigtigt
at holde sig fin nok til at sige, at vi nok selv skulle bestemme,
hvad vi ville have hængende.
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Efterskrift

Knud Pedersens forfatterskab tæller foreløbigt godt femogtre-
dive titler og spænder tidsmæssigt over mere end halvtreds år.
De tidligste af bøgerne relaterer sig til forfatterens oplevelser
som ung frihedskæmper i modstandsgruppen Churchill-klub-
ben, men ingen af disse værker er medtaget i dette udvalg. Med
nærværende Knud Pedersens festlige hverdage er det nemlig
hensigten at gøre den øvrige del af forfatterskabet tilgængelig,
og det vil sige den del som er dateret 1966 og frem, og som
knytter sig til forfatterens Fluxus-inspirerede og koncept-
kunstneriske virke. 

Bøgerne efter 1966 fortæller om en usandsynligt lang række
af dybt originale happenings og om hvordan kunstneriske
ideer bliver til og kan blive forsøgt realiseret i virkeligheden.
Som sådan lader de sig læse med stort udbytte, men teksterne
er andet og mere end sekundære dokumentationer af et liv på
den danske og internationale kunstscene. Med deres enkle og
præcise prosa og med deres overraskende blandinger af bio-
grafi, fiktion og kunstnerisk koncept står de hver især som selv-
stændige og højt kvalificerede prøver på noget som i en dansk
litteraturhistorisk sammenhæng ikke er hverdagskost. 

Med mit udvalg har det følgelig ikke været ambitionen at
dokumentere konceptkunstneren KPs liv, men simpelthen at
medtage de bedste tekster. Det er blevet til et repræsentativ ud-
valg spændende over seksogtyve år, med tre bøger gengivet in
extenso, elleve bøger medtaget i udvalg og endelig en mængde
hidtil upubliceret materiale i form af avisartikler og små pro-
jektskitser. At der alligevel er rig lejlighed til at stifte bekendt-
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skab med manden bag ideerne og til at følge udviklingen i
hans kunstneriske arbejde, kan man betragte som en naturlig
sidegevinst i et værk hvor der ingen faste grænser er mellem
konceptet og virkeligheden, kunsten og livet.  

Kampen mod borgermusikken
KP bliver født 1925 i Grenå og debuterer tyve år gammel med
Churchill-klubben (1946), og i 1964 følger Breve fra fængslet
som er et optryk af de breve KP skriver fra sine to år i Nyborg
statsfængsel. Medlemmerne af Churchill-klubben blev nemlig
taget af politiet i 1942, og den da kun 16-årige KP blev idømt
tre år bag tremmer hvoraf han afsonede de to. Under fængsels-
opholdet fandt han et slags frirum i den kunstneriske aktivitet,
primært tegning og maling, og da han i 1944 beslutter sig for
at gøre den æstetiske udfoldelse til sin levevej, lyder det høj-
tideligt i en optegnelse: „Jeg vil være kunster! – Nej, jeg er
kunstner“ (Breve fra fængslet, p. 98). 

Den romantiske kunstopfattelse der måtte ligge bag en apo-
strofe som den ovenstående, skulle KP dog revidere flere gan-
ge i sit senere liv, først og fremmest i hovedværket, Kampen
mod borgermusikken (1968).1 Biografisk fortæller den om
KPs vej fra en traditionel til en mere tidssvarende kunstopfat-
telse, og stilistisk markerer den fundet af en form hvor der frit
kan veksles mellem et utal af forskellige genrer. Endelig frem-
lægges i bogen de avantgardistiske ideer som den internatio-
nale Fluxus i begyndelsen af 1960’erne opstod omkring, ideer
som i første omgang formidles til KP af den tyske kunster
Arthur Køpcke. Fluxus skulle vise sig at få stor indflydelse på
KPs karriere og kunstneriske udtryk, og det første synlige
resultat af mødet KP-Fluxus er tre fantastiske Fluxus-koncer-
ter i Nikolaj kirke 1962 som KP er medarrangør af, og som
der berettes om i Kampen mod borgermusikken.

Kampen mod borgermusikken begynder imidlertid med et
kapitel om den københavnske maler Otto Olsen der i for sig
slet ikke har noget at gøre med hverken Fluxus eller KPs egne
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kunst-revolutionære ideer. Og så alligevel. I kapitlet veksles
mellem KPs beretning om Olsen og så en sproglig mimen af
Olsen i færd med at berette om sig selv. Det sidste på ærkekø-
benhavnsk talesprog: 

Jeg havde jo ingen penge, forstår du, så det hele be-
gyndte med, at Finn Andersen og Ludvig Jakobsen og
jeg fandt ud af at vi ville male fiduser. Men jeg var bare
ikke dygtig nok. De andre kunne saft suseme! Men jeg
var ikke dygtig nok, hold op mand. Derfor blev jeg
kunstner, som det hedder, (p. 7). 

Grebet består altså i at lade Olsen tale selv, og hvad Olsen så
præsenterer, er en opfattelse af kunstnerrollen som hverken
unik eller gudgivet, men tværtimod valgt som et ‘second
choice’ til fidusmaleriet. Søsat er hermed kritikken af kunstne-
ren som særligt talent eller forkynder. „Alle kan lære at male“
(p. 11), lader KP Olsen sige lidt senere.2

Med næste kapitel tages der endnu et skridt i retning af det
kunstsyn som i bogen eksemplificeres ved Fluxus og ved KPs
egne projekter. Men nu er det KP selv der er hovedpersonen.
Kapitlet hedder „Privat om den, der skriver om de andre“ og
handler om ændringen i KPs egen kunstopfattelse. Men igen,
skiftet vises snarere end det forklares. Det drejer sig om en
episode tyve år tidligere, 1948, hvor KP netop er kommet til
København fra Aalborg. Han har lejet et værelse i den lille stu-
denterby „Ballonparken“ på Københavns fælled, og den føl-
gende historie derfra kan med fordel opfattes som en antitese
til det patetiske udbrud fra fængselsbrevene. 

Min nabo var en ung digter. Han drømte en nat, at han
så et vers stå knivskarpt for sig. Han vækkedes ved
drømmen, men havde glemt verset. Ærgerlig lagde han
papir og blyant ved siden af sig og sov ind igen. Verset
stod der atter. Han vågnede og kradsede næsten i søvne
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nogle linjer ned på papiret. Næste morgen havde han
glemt alt om det, der var sket. På hans bord lå papiret,
hvorpå der stod:

Kong Kristian stod ved højen mast
i røg og damp.
Hans værge hamrede så fast,
at Gotens hjelm og hjerne brast.

Allerede en af de første aftener gjorde digteren og jeg en
foreløbig status ved at ødelægge min hidtidige produk-
tion af kunstværker. Da han var den litterære, tog han
sig af lærrederne og flåede dem med en bordkniv. Jeg
arbejdede bedst med en hammer og flækkede hoveder-
ne på de skulpturer, jeg havde lavet som ungt menneske
i Aalborg. Nej, det skulle ikke være som billedkunstner,
jeg ville arbejde. Det interesserede mig mere, hvad man
overhovedet skulle bruge kunsten til, (p. 89-90).3

Med historien om digteren profanerer KP den naturlige for-
ventning om at det inspirerede, det som gives os uden om re-
fleksionen f.eks. i en drøm, er unikt og måske oven i købet ge-
nialt. Inspirationen er fortærsket nationalromantik, en konge
i røg og damp. Også prosastilen kan man lægge mærke til, for
den understreger skiftet til den mere praktiske kunstholdning.
Sætningerne er korte med få eller ingen underordninger, og
forfeltet er som oftest besat af subjektet. Med andre ord: Der
tales direkte om sagen uden svinkeærinder og ornamentik. 

Dernæst destruktionen af værkerne. Her er det vigtigt at
forstå at det er sit eget arbejde med skulpturer og billeder og
ikke kunsten som sådan, KP vender sig imod. Som det fremgår
af citatet, har kunsten stadig et potentiale der kan spørges til.
Problemet for KP med den traditionelle billedkunst er at den
er for langt væk fra livet: „Der manglede [...] noget i kunsten.
Billederne var som en slags adjektiviske udvidelser af livet, der
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forekom os at være et kæmpestort alt krævende og alt opslu-
gende substantiv.“ (p. 18).

Resten af bogen handler nu om det praktiske arbejde med at
bringe kunsten tilbage fra det adjektiviske til den substan-
tiviske sag selv. Det begynder med KPs egne projekter som har
et meget direkte demokratisk sigte: Den høje kunst skal ned
fra piedestalen og gøres tilgængelig for menigmand. Vi hører
først om opstillingen af „Byens Billede“, en udstilling af bille-
der i det offentlige rum, så „sporvognstrafikanterne, taxachauf-
førerne og aldersrentenyderne også [havde] noget at se til“, (p.
19). Og siden om Kunstbiblioteket som tager sagen et skridt
videre: Billeder og skulpturer udlånes til enhver; prisen for tre
uger er den samme som for en pakke cigaretter: 3,85 kr.4

I begyndelsen af tresserne rykker så den i dag internationalt
anerkendte avantgardist, Arthur Køpcke, ind i Kunstbibliote-
kets lokaler i Nikolaj kirke. Og han introducerer KP for de
nyeste, internationale strømninger: Neo Dadaisme, Nouveau
Realisme og vigtigst af alt, Fluxus. Da Køpcke på et tidspunkt
kontaktes af Fluxus-gruppen som vil afholde nogle koncerter
i København, er KP med, og han arrangerer at det kan finde
sted i Nikolaj kirke. 

Fluxus
Koncerterne var med deltagelse af de allerstørste internationale
navne, udover Fluxus’ astmatiske faderskikkelse, George Ma-
ciunas; Dick Higgins, Alison Knowles, Wolf Vostell, Emmett
Williams og Arthur Køpcke m.fl. Derudover deltog den danske
komponist Henning Christiansen og den dengang meget unge
og ukendte kunstner, Eric Andersen. Som KP skriver, var der
også en overgang tale om at medtage Albert Mertz – „men han
blev så beruset af ophidselse, da det skulle til at foregå, at han
måtte udgå.“ (p. 70). Hvad er det for noget, dette Fluxus?

Forsiden på Kampen mod borgermusikken viser Dick Hig-
gins i opførslen af værket „Drip Music“ ved en af de tre kon-
certer i Nikolaj kirke. Værket bestod i at Higgins fra forskel-
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lige trin på en stige hældte vand fra en vandkande ned i en stor
balje med forskellige lyde til følge. Nummeret er beskrevet i
bogen. Det samme er Higgins’ korværk, også fra 62-koncer-
terne:

Et kor kom ind og stillede op. Dick Higgins stillede sig
foran koret for at dirigere. Han løftede armene. Nu var
de klar til at begynde. Fuldstændig stilhed i salen. Han
førte armene ud, som tegnede han en stor bagerkringle.
B-L-A-AAAA lød et brøl ud over publikum. Så var det
slut, (p. 72). 

De fleste af de aktiviteter som KP beskriver fra Fluxus-kon-
certerne, gør et af to. Enten henleder de opmærksomheden på
en meget dagligdags foreteelse som f.eks. lyden af vand i en
balje, eller også leger de med en forventning om hvad kunst er.
Det gælder når Higgins’ kor stiller sig op og råber „B-L-A-
AAAA“ eller når Maciunas opfører en koncert for violin. Han
kommer ind på scenen med sin violinkasse, åbner den, men
finder en trompet. Går ud igen. 

Strategierne illustrerer en væsentlig Fluxus-pointe: Der er
ingen principiel grænse mellem hvad der kan være kunst, og
hvad der ikke kan være det, og man skal således ikke forvente
at kunst er noget bestemt. Fluxus er en uspecialiseret, kreativ
fantasi, og som tilskuer tilskyndes man blot til at være op-
mærksom på det der foregår omkring en. Med tanke på den
konsekvente realisering af denne holdning, kan man argumen-
tere for at ingen kunstretning før eller efter Fluxus er nået læn-
gere med det avantgardistiske projekt om at forene kunst og
liv.5 Andre samtidige avantgarderetninger er interesserede i at
nedbryde bestemte skel mellem kunsten og verden, (Pop: kun-
stnerisk/kommercielt, Minimalisme: kunstnerisk/industrielt),
men Fluxus forskyder fokus til den måde vi oplever noget på,
når vi oplever det som kunst. Og den æstetiske opmærksom-
hed kan angå alt. Som Maciunas har sagt det: regn, mumlen,
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et nys, en sommerfugl, alt dette kan opleves som kunst. På den
måde er Fluxus-værker ofte en slags udsnit af tilværelsen, og
det er netop denne idé som KP tager til sig og i sin kunstne-
riske praksis udvikler og gør til sin egen.

Verber som livsbevis
Efter mødet med Fluxus-folkene sker der en veritabel idé-
eksplosion i KP. Fra slutningen af tresserne og helt frem til i
dag foreligger der i forfatterskabet dokumentation for så
mange lige dele afsindige og fantastiske projekter, realiserede
såvel som ikke-realiserede, at man bliver helt svedt ved tan-
ken.6 I bøgerne fortsætter tendensen fra Kampen mod borger-
musikken til at inddrage alle forhåndenværende genrer i gen-
givelsen og skabelsen af forfatterens konceptkunst, eller som
han selv foretrækker at kalde det: inter-medie kunst. Teksterne
farer gennem genrer som biografi, dagbogsoptegnelse, por-
træt, poetik, genfortælling, systemdigt, brev, anbefaling, ansøg-
ning, sprogvidenskab, bogformatskunst, erindring, interview,
fiktion, etc., men uden at de af den grund lader sig karakteri-
sere som tilfældigt polyfone, eller omvendt, fortænkt konstru-
erede. Der er altid en ramme, oftest det pågældende kunstne-
riske koncept, som berettiger og nødvendiggør de tekstlige
greb, og KPs tekster er derfor aldrig svære at læse. 

Lad mig her slå ned på en af de mere ejendommelige sager,
bogen 2868 verber (1980). Med en temmelig unik blanding
mellem sprogvidenskab, erotik, konceptkunst og systemdigt-
ning demonstrerer den tendensen til genre-mangfoldighed, og
desuden indeholder den nogle overvejelser som viser den sær-
lige måde hvorpå KP praktiserer og forstår den æstetiske for-
dring om „kunsten som et udsnit af tilværelsen“. 

2868 verber præsenterer sig som en „håndbog i at beskæft-
ige sig selv“ og samtidig som „en uvidenskabelig undersøgelse
af sprogets 2868 verber“ (2868 verber, bagsiden). Pointen er
at verberne beskriver ting man kan gøre, og at de således kan
bruges som inspiration til handling. 
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Bogen begynder med at 1193 danske verber listes alfabetisk
i forskellige grupper, f.eks. „holdninger“, „handlinger“ og så-
kaldte „håndteringer“. Derudover er der forslag til forskellige
typer af adfærd, f.eks. de 312 forslag til seksuel adfærd som
indgår i samlingen her (... fraliste, frigøre, fuldføre ...). Efter de
første lister følger et appendiks. Det indeholder nogle flere li-
ster hvor verberne ordnes alfabetisk med et afsnit for hvert
bogstav, og hvor der i hvert afsnit afprøves nye grupperinger
og eksperimenter. Under „a“ er der således en liste hvor tran-
sitive verber er sammensat med vilkårligt udtagne navneord
under „a“: „afmærke agurk/ aftegne et aksiom/ afvaske en ak-
tie/ aftørre et akvarium/ afvikle et alfabet“ (p. 34). Under „d“
genereres spritnye verber ud fra nogle bogstavlister med
samtlige internationalt benyttede konsonanter og vokaler. KP
danner i alt 25 nye verber som knyttes til 25 substantiver. De
fire sidste forbindelser er: „dipugote en diamant/ datigule en
diameter/ dipiteke et digt/ dopekine en dilletant“, og med tan-
ke på sådanne eksperimenter kan man naturligvis, hvis man
vil, se markante berøringsflader mellem KP og samtidens øvri-
ge systemdigtning.7 

I det nævnte appendiks gør KP sig desuden nogle overve-
jelser omkring det ret omfattende arbejde han har udført med
at undersøge og klassificere verberne. Han skriver:

Da jeg læste det igennem, jeg havde fundet ud af efter al
den tid, jeg havde brugt på opgaven, [...] opdagede jeg,
at det ikke var noget som helst. Derfor var det måske
rigtigt, det jeg havde fundet ud af; et matematisk bevis
på mit liv, (p. 25).

Der er en vis, smilende opgiven i dette citat. KP påtaler også
hvor pertentlig han har været med det alligevel helt uvidenska-
belige arbejde, og han når frem til at ordentligheden gør det
hele „lidt mere uhyggeligt, eller morsomt, hvordan man nu ta-
ger det“, (ibid.). 
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Men der er også noget andet på færde. For hvad betyder det
at „ikke noget som helst“ kan være „et matematisk bevis på
KPs liv“?  Det er det nok ikke nemt at give et entydigt svar på,
men den personlige overvejelse har paralleller til æstetiske re-
fleksioner andre steder i forfatterskabet. Her er det nemlig
gennemgående at kunstværket skal være en form for nulstil-
ling hvorved „[man] formulerer [...] sig mindst muligt“, men
vel at mærke med det formål „at bane vej for den største gene-
ralisering, det største definitionsområde, den yderste, den stør-
ste implikation, og samtidig: En afpersonificering“, (Billedtek-
ster uden billeder, p. 11). 

Jeg forstår disse overvejseler på følgende måde: Hvis man
vil lave kunst som er et udsnit af tilværelsen, er det klart at
man må formulere sig mindst muligt. Det nytter ikke at man i
for bestemte vendinger artikulerer programmer, budskaber
eller en bestemt skønhedsopfattelse, for så har man jo alle-
rede, med et tidligere citeret bon-mot, fjernet sig adjektivisk
fra den substantiviske sag selv. Men samtidig skal den kunst-
neriske aktivitet kunne rumme det liv den er interesseret i, og
det betyder en stræben efter stor implikation. Der er med an-
dre ord ikke tale om en sublim, minimalistisk æstetik, og i en
vis forstand er folk som Barnett Newmann og Donald Judd så
langt væk fra Fluxus og KP som tænkes kan. Som et godt ek-
sempel på hvad det drejer sig om, kan man påtænke George
Brechts „Keyhole“. Et nøglehul i en lille firkantet træplade
med en vedlagt seddel: „Through either side/ one event“.8 Her
er enhver mulig begivenhed impliceret. 

At skubbe til virkeligheden og at gøre det ‘cool’
KP har lavet en del værker der ligesom George Brechts nøgle-
hul er „små og poetiske“. Som svar på en opfordring fra en
kunstnerkollega, „open something, which is closed“, bestiller
han et selvportræt hos en Kgl. hoffotograf. Da portrættet er
taget, åbner han kameraet så dagslyset strømmer ind på fil-
men. Et senere såkaldt „Spatial Poem“ lyder sådan her:
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Jeg lavede en eventyr-astronomi for børn,
så det ufattelige i stjernes afstand og 
planeternes bevægelse langsom forsvandt.

Nogle børn fik lommelygter og bevægede sig 
langsomt omkring i mørke, andre cyklede
med cykellygter i store kredse.

Bagved anbragte jeg børn med tændstikker.
De skulle stå stille og tænde tændstikker 
hele tiden og træde et skridt til venstre 
hvert 250. år.

Det typiske KP-værk, hvis et sådan findes, er dog mere omfat-
tende i sit sigte. Over for det kunstneriske problem: „stor im-
plikation gennem minimal artikulation“ består KPs strategier
nemlig hyppigst i en iscenesættelse af en begivenhed eller et
forløb som involverer flere mennesker, gerne offentlige institu-
tioner eller private virksomheder. Begivenheden eller forløbet
former sig tit som det man kunne kalde et vrid af eller et skub
til virkeligheden. 

Tag som eksempel projektet „Two-ball football“ (1973)
som bliver udstillet på Museum of Modern Art, Oxford og se-
nere på Tate i London. Det består i at forskyde den etablerede
praksis „fodboldkamp“ ved at indføre en ekstra bold og en
ekstra dommer sådan at der med de sædvanlige 22 spillere og
inden for de sædvanlige side- og baglinier kan foregå to fod-
boldkampe i stedet for en. Andre varianter over samme tema
er „fobold i mørke“ og „fodbold med bevægelige mål“, begge
realiserede KP-projekter. 

Man vil forstå at humoren spiller en stor rolle i KPs værk.
Fælles for de KP-projekter og -koncepter som man kan læse
om i Knud Pedersens Festlige hverdage er at de er morsomme,
spændende fra det mildt forunderlige til det vildt underhol-
dende. I den forbindelse kan man nævne at den Fluxus som
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har inspireret KP, er den amerikanske Fluxus snarere end den
europæiske. Sidstnævnte som f.eks. Jospeh Beuys var ekspo-
nent for, var ofte tung og tragisk med et ekspressionistisk ud-
tryk, mens førstnævnte er let, elegant og cool og ofte kaldende
på smilet.9

Jobjægeren (1986) er et godt eksempel på et værk der mani-
festerer det elegante Fluxus-udtryk, men i en koncept-kunst-
nerisk ramme som i høj grad er KPs selvgjorte. Det er det
bogværk fra den sene del af forfatterskabet der har medført
den største offentlige opmærksomhed, og det har ikke mindst
været på grund af bogens åbenlyse humoristiske kvaliteter.
„Nu skal jeg fortælle en historie fra det virkelige liv“, begyn-
der den, og den handler så i al sin enkelthed om at KP søger
forskellige stillinger. Ja, han giver sig selv stillingen som job-
søger, en stilling han vil blive fyret fra så snart han får et arbej-
de.

Bogen tæller 21 potentielle jobs, og den væsentligste figur er
forbindelsen stillingsopslag-ansøgning-afslag, hvor KPs ansøg-
ninger for det meste er gengivet i fuld længde, mens stillings-
opslag og brevene med de mange afslag er kopieret direkte ind
i teksten. Det giver et autencitetsrpæg som er vigtigt, og som
bidrager til underholdningsværdien: de på en gang vanvittige
og knivskarpe ansøgninger findes, ligesom de ofte ufrivilligt
morsomme afslag. 

Ansøgningerne er naturligvis ikke som ansøgninger er flest.
Til stillingen som direktør for Holstebro-hallen kræver KP
f.eks. at direktøren får sæde i New York, „[f]or at ingen skal
få den tanke at, at Holstebro er et provinshul“, og til stillingen
som Skærmtrold vedlægger KP nogle spektakulære fotos af sig
selv og Dick Higgins i udklædningstøj – den mere end tres år
gamle KP i en chick, strikket heldragt. Ømt. Til tv-folkene
skriver han: „Jeg vil ikke fremstille mig selv som en profes-
sionel. Det kan I godt være tjent med.“

Som en samlende baggrund for ansøgningerne og svarene
installeres en fortælling om KP og det lokale postbud, Ebbe
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Post, som bringer KP nyt fra arbejdsgiverne. Denne er et ek-
sempel på at KP ind i mellem kan inddrage fiktionen i sine
værker som en slags naturlig forlængelse af det konceptkunst-
neriske. I Jobjægeren spiller Ebbe Post den folkelige rolle som
en snusfornufitg og nysgerrig tilskuer til KPs projekt; meget
interesseret når der kommer breve fra fine steder så som civil-
forsvaret og udenrigsministeriet, og en smule bedrevidende
når KP får afslag. Bogens inspirerede slutning indfinder sig da
KP sender hele teksten ind til Gyldendal og med den søger
stillingen som forfatter. Også her får han afslag, (af Rifbjerg
der jo heller aldrig har været den store humorist), og bogens
selvophævelse er en pudsig realitet.

En skulptur over bord
I Kroningsspillet (1991) handler sidste del om fejringen af
Kunstbibliotekets 30-års fødselsdag. Det foregår bl.a. med en
koncert for skibsfløjter i Nyhavn, og med at en Bjørn Nør-
gaard-skulptur i jern, Kunst i Hjertet, smides i vandet midt ude
i Øresund på grænsen mellem Sverige og Danmark. 

Bjørn Nørgaard har lavet skulpturen specielt til formålet,
men da KP skal bese den, opdager han en fejl i støbningen. Det
er nogle detaljer i kanten der ikke helt er som de skal være, og
der er på det tidspunkt under to døgn til at festen skal gå i
gang. De fleste ville nok have valgt at se bort fra fejlene, men
ikke KP. Han sætter himmel og jord i bevægelse for at finde
det svenske støberi der har de rigtige forme, og efter at have
lånt en større ladvogn i et stenhuggeri tager han i løbet af nat-
ten færgen til Helsingborg og kører op gennem borderlandet
for at være hos støberen om morgenen. Da han kører tilbage
til Danmark er det med en fejlfri skulptur på ladet, og på fød-
selsdagen kan han så sammen med venner og kollegaer nyde
at se den forsvinde i det mørke vand. 

Anekdoten svarer til noget KP skriver flere gange i det sam-
lede værk, nemlig at en leg eller en spøg kun er sjov hvis man
tør tage den alvorligt. Min opfattelse er at man kan se hele
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KPs værk som alvorlig leg, eller måske snarende som legende
alvor. Set fra et hverdags- og normalt samfundsperspektiv er
KPs handlinger jo ganske dysfunktionelle. Der bruges uger og
måneder på at liste verber på den ene mere idiosynkratiske
måde efter den anden, et selvportræt bestilles hos en Kgl. hof-
fotograf blot for at blive ødelagt øjeblikket efter at det er ta-
get, skulpturer files flittigt til for at blive kastet overbord i en
dyb kanal. Der er tale om handlinger der ikke giver noget hånd-
gribeligt afkast, og dog er de udført med en konsekvens og en
målrettethed som er nærmest frygtindgydende.

Man kan sige at det netop er kunsten. At koncentrere sig
om at gøre virkelige og levende ting som udelukkende tjener
sine egne formål. I hvert fald er det min oplevelse efter at have
været igennem værket flere gange, at på spørgsmålene om
kunst og æstetik der er bøgerne til at blive godt kloge af, og
det uden at de på nogen måde gør sig kloge. KP prøver måske
nok ind i mellem at formulere en sætning eller to der kan ind-
fange hvad det egentlig talt er han befatter sig med, men for-
friskende er det at han stadig i dag ikke er sikker. Vennen Dick
Higgins har en gang sagt at hvis liv er kunst, så er kunst kunst,
og i tilfældet KP er det close enough. Måske endda temmelig
præcist.

Kort om udgivelsen
Udvalget er ordnet kronologisk efter udgivelsesår for de alle-
rede udgivne teksters vedkommende og efter affattelsesår for
de resterende. Korpus som udvalget er sket ud fra, består i
samtlige udgivne værker fra og med 1966, hvor første ikke-
krigsrelaterede bog udkommer, og frem til 2001 hvor sidste
bog før den seneste Miniardæren (2004) foreligger. Hertil en
mængde hidtil upubliceret materiale som forfatteren har stillet
til rådighed. Bibliografien s. 796 redegør for dette korpus, men
den er kun fuldstændig hvad angår allerede publicerede bog-
udgivelser. Af resten er der kun listet det som har dannet bag-
grund for udvalget i Festlige hverdage.
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Inholdsfortegnelsen skulle gøre det klart hvilke tekster der
stammer fra hvilke værker, og desuden er det i bogen sådan at
skift fra ét værk til et andet markeres med en blank side og et
selvstændigt titelblad. Her skelnes der ikke mellem om værket
er en hel bog eller en enkel avisartikel. Det sker for at bidrage
til overskueligheden, men også for at følge den generelle værk-
orientering i KPs arbejde: hver idé er sit eget stykke. 

Festlige hverdage kan som alle andre bøger læses fra begyn-
delse til slutning, men vil bestemt også egne sig til nedslag og
pletlæsning. Alle tekster kan nydes uden kendskab til de fore-
gående eller efterfølgende. 

God fornøjelse.

Nikolaj Zeuthen

1 Efter Kampen mod borgermusikken og Breve fra fængslet (1964) kommer KP med
endnu en krigsbog i 1966, og det år kommer også den monstrøse og ikke specielt
vellykkede Portræt af kærligheden. Sidstnævnte er med noget der ligner Litterære
ambitioner en enlig svale i forfatterskabet. 

2 Senere i portrættet kan man se at selvom Olsen nok er en traditionel maler („hans
motiver var foruden husrækker; lokomotiver og kvindebagdele“, p. 11), så betrag-
ter han sine værker som ting der på lige fod med andre ting kunne ændres og indgå
i nye sammenhænge. Da Arthur Køpcke en dag beder om at låne nogle af hans bil-
leder til at lave collager med, stiller han straks værkerne til disposition.

3 Jeg har gengivet denne passage som den står genoptrykt i Erindringsbogen Unoder
(1995). Som den står originalt i Kampen mod borgermusikken er „i røg og damp“
udeladt fra det nedskrevne vers.

4 Af kapitlet om Kunstbiblioteket fremgår det også tydeligt at den kamp som der refe-
reres til i bogens titel, ikke er en letkøbt skælden ud på en bestemt borgerlig norm.
KP deler nemlig sine låneres glæder ved de billeder de vælger, uanset hvad det er:
„Det menneske, der virkeligt og inderligt bedre kan lide et Trommesalsbillede, kan
ikke gøre noget mere forkert end at begynde at hænge andre ting op, fordi det skulle
være ‘rigtigere’“. (p. 44). Således finder KP ofte mere borgermusik blandt kunstner-
ne selv som for en stor del har svært ved at acceptere ideen om kunstbiblioteket.
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5 Se også Arthur C. Danto: „The World as Warehouse: Fluxus and Philosophy“, in:
Jon Hendricks (red.): What’s Fluxus? What’s Not? Why.

6 For en oversigt over KPs konceptkunsteriske værker, se også opslaget „Knud Peder-
sen“ i Weilbachs Dansk Kunstnerleksikon, 1996. 

7 For en mere udførlig diskussion af KPs status i forhold til 70ernes litterære scene, se
Zeuthen 2004.

8 Set i Jon Hendricks (red.): What’s Fluxus? What’s Not? Why.
9 I en nutidig dansk kontekstualisering kunne man modstille KP med en forfatter som

Claus Beck-Nielsen. Begge iscenesætter virkeligheden i koncept-agtige happenings
og begge dokumenterer de deres projekter i en skriftlig form. Men hvor KPs linjer
bagud går til den amerikanske Fluxus, der har den mere alvorstunge Claus Beck-
Nielsen et større slægtskab med den europæiske tradition.
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